
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

"ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." 
σε Τακτική 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 
2004, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, 
λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα, µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης: 
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της 24ης Εταιρικής χρήσης 1.1.2003 

-31.12.2003 που συνοδεύεται από τον Λογαριασµό Αποτελέσµατα 
Χρήσεως, τον Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών, το Προσάρτηµα, το Πιστοποιητικό 
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και την Εκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

2. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και των 
Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων της χρήσης που έκλεισε 31.12.2003, του 
Προσαρτήµατος, του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και 
της Εκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Εγκριση προτεινόµενης διάθεσης κερδών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
διανοµής µερίσµατος και αµοιβών Μελών ∆.Σ.  για τη χρήση 2003. 

4. Απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα και την ∆ιαχείρηση της 
Εταιρείας καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 
χρήσης 2003. 

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή Μελών του 
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2004, 
των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων και του Πίνακα Ταµειακών 
Ροών. 

6. Εγκριση αναπροσαρµογής παγίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του 
Ν. 3229/04 

7. Τροποποίηση του εταιρικού σκοπού και του σχετικού άρθρου 3 του 
Καταστατικού 

 

 

 



 

 

8. Εγκριση συµµετοχής Μελών του ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών της 
Εταιρείας στη ∆ιοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται µε οποιοδήποτε 
τρόπο µε την Εταιρεία 

9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. 

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 Τακτικής 
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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

 
Αθήνα,  24 Μαΐου 2004 

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