ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ : 55885/01∆Τ/Β/03/86 ΑΡ. ΓΕΜΗ 005547301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014
Αξία κτήσης Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
3.776,56
41.362,30
45.138,86

16.262,80
26.604,75
87.829,20
130.696,75

3.776,56
41.361,92
45.138,48

10.181,46
26.604,67
85.806,30
122.592,43

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολ.)
- Στο χαρτοφυλάκιο
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµ.)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λ/σµοί διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσ.

191.986,21
0,00
0,00
0,00

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορ.Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

0,00
0,38
0,38

6.081,34
0,08
2.022,90
8.104,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013
Αξία κτήσης Αποσβέσεις
3.776,56
41.273,09
45.049,65

16.262,80
26.604,75
87.829,20
130.696,75

3.776,56
41.138,99
44.915,55

0,00
134,10
134,10

9.733,14
26.487,54
84.484,77
120.705,45

6.529,66
117,21
3.344,43
9.991,30

2.947,37
11.051,69

2.947,37
12.938,67

1.441.910,79
30.073,93
1.471.984,72

1.605.502,00
21.345,99
1.626.847,99

191.986,21

0,00
53.218,26
21.640,40
771,50
267.616,37

232.227,98
0,00
3.709,11
12.702,95

232.227,98

16.412,06
53.218,26
18.447,64
724,25
321.030,19

9.756,18
3.271,42
13.027,60

30.990,27
3.112,29
34.102,56

1.752.628,69

1.981.980,74

34,63
27.920,00
27.954,63

12.600,00
27.920,00
40.520,00

1.791.635,39

2.035.573,51

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
(µετοχές 10.000 Χ 30,00 ευρώ εκάστη)
1. Καταβληµένο
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
3. Ειδικά αποθεµατικά

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολ.)
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων υποχρεωσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ.στο λειτ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014
1.122.951,62
862.120,13
260.831,49
7.985,36
268.816,85
152.903,67
172.029,89
324.933,56
-56.116,71
0,15
48.258,22
-48.258,07
-104.374,78

0,00
21.053,38
1.851,20
0,00

1.900,19
1.900,19

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2014

Αναπ. Αξία

0,00
-85.172,60

6.234,85
308,53

300.000,00

300.000,00

16.453,60
34.000,00
50.453,60

16.453,60
34.000,00
50.453,60

-94.706,44
-94.706,44

-9.533,84
-9.533,84

255.747,16

340.919,76

199.960,18
8.709,19
226.621,51
459.301,65
47.603,64
189.664,54
219.724,19
176.707,59
1.528.292,49

131.294,79
0,00
523.405,04
461.230,91
36.691,90
153.957,91
170.230,19
208.220,43
1.685.031,17

7.595,74

9.622,58

1.791.635,39

2.035.573,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013
1.599.467,59
1.153.052,78
446.414,81
91.465,58
537.880,39
212.552,17
268.327,84
480.880,01
57.000,38
7,21
50.500,42
-50.493,21
6.507,17

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελ/των (ζηµιών) προηγ.χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήµατος
Ζηµίες εις νέο

21,48
2.599,83

19.202,18
-85.172,60

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2014
-85.172,60
-9.533,84
-94.706,44

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013
2.585,10
-10.203,37
-7.618,27

0,00
-94.706,44

1.915,57
-9.533,84

Αγ.Ανάργυροι-Αττικής, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

-3.922,07 & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2.585,10

3.251,15
3.251,15

0,00
2.585,10

ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ
Α∆Τ : Χ.206010

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙ∆ΗΜΑ
Α∆Τ : ΑΖ 552802

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Α∆Τ : ΑΕ 798368
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 31670 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πρός τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1)Στους λογαριασμούς των «Απαιτήσεων» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και ακίνητα υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση, για τις οποίες, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη µη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, η οποία κατά την εκτίμησή µας έπρεπε να ανέρχεται σε € 125 χιλ. περίπου. Λόγω του
µη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, οι Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 125 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόµενης και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά € 15 χιλ. και € 110 χιλ. αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε € 21 χιλ., με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά € 1 χιλ. και € 20 χιλ. αντίστοιχα. 3) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών
«Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» συνολικού ποσού € 409 χιλ. αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη για αναλογούσες προσαυξήσεις ποσού € 81 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων
αυξημένα κατά € 53 χιλ. και € 28 χιλ. περίπου αντίστοιχα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2014 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχό µας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«της Εταιρείας «ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πάνος Σ. Καβελλάρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991
FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Πατησίων 81, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 160

«ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «TRIDHMAS ELECTRONICS S.A»
ΑΡΜΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ : 55885/01∆Τ/Β/03/86
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύµφωνα

µε

το

Νόµο

και

το

Καταστατικό

της

Εταιρίας,

το

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την οµόφωνη απόφασή του καλεί τους Μετόχους
της Ανώνυµης Εταιρείας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

«ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ELECTRONICS S.A»
Ιουνίου 2015 ηµέρα

και

τον

διακριτικό

τίτλο

«TRIDHMAS

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την

Τρίτη

στην της οδού Ν. Πλαστήρα
Εταιρείας µε την επωνυµία

30

και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Εταιρίας,
αρ. 257 και Αιόλου γραφεία της

«ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ανώνυµης

για συζήτηση

και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων διαχειριστικής
χρήσης 1-1-2014 µέχρι 31-12-2014 που περιλαµβάνουν α) τον Ισολογισµό,
β) το Λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης

και γ) το Προσάρτηµα µε την Έκθεση

του Ορκωτού Ελεγκτή και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.- Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσης 2014.
3.- Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2014.
4.- Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού ορκωτού
Ελεγκτή και προσδιορισµός της αµοιβής του για τη χρήση 2015.
6. –∆ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις.

Στην περιχέουσα τα παραπάνω θέµατα πρόσκληση ορίζεται ότι για να έχουν
οι µέτοχοι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου κατά την παραπάνω Γενική Συνέλευση
πρέπει να έχουν καταθέσει τις µετοχές τους µε απόδειξη στα γραφεία της Εταιρείας ή
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη στην
Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης
και µέσα στην ίδια προθεσµία να έχουν καταθέσει στην Εταιρεία τις αποδείξεις
κατάθεσης των µετοχών τους.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 29/05/2015

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

