
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13828/06/B/86/19 
σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών" και το Καταστατικό, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "Γενική Εταιρεία Κατασκευών Α.Ε." και τον 
διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΑΕ, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Εκτακτη Γενική 
Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 2004, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της 
έδρας της εταιρείας, λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα, µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης µε 

απορρόφηση της ανώνυµης εταιρείας µε την  επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εκθέσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920 

2. Έγκριση των µέχρι σήµερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας και των πληρεξουσίων του σχετικά µε τη συγχώνευση. 

3. Εξουσιοδότηση µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για την 
υπογραφή της συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για την διενέργεια και 
υπογραφή κάθε άλλης πράξης τροποποιητικής ή µη ή δήλωσης που απαιτείται για 
τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το 
Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν:  
 Εάν οι µετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν, µέσω 
του Χειριστή τους, τις µετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την 
σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης µετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία 
της Εταιρείας καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή 
τους, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 Εάν οι µετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή 
τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις µετοχές που κατέχουν 
και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση 
∆έσµευσης µετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας 
καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Αθήνα,  23 Σεπτεµβρίου 2004 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Ακριβές αντίγραφο 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
Γεώργιος Περιστέρης 
Πρόεδρος ∆.Σ. 


