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Περί  προσκλήσεως των  Μετόχων της  Ανωνύμου  Εταιρε ία ς  με  την  επωνυμίαν  

AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ -ΣΙΔΕΡΑ -ΤΣΙΜΕΝΤΑ -ΔΟΜΙΚΑ  ΠΛΕΓΜΑΤΑ  ΑΕ  

σε  Τακτική Γεν ική Συνέλευση.     

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ -ΤΣΙΜΕΝΤΑ -ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕ  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

       

 

      Το Δ.Σ  της  ε ι ς  την  Μετ αμόρφωση Αττ ικής  εδρεύουσας Ανώνυμης  

 Εμπορικής Εταιρε ίας  0 ικοδομικών και  δομικών προϊόντων  με  την  επωνυμίαν  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ -ΤΣΙΜΕΝΤΑ -ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Α .Ε .  

 μετά από απόφαση του  και  σύμφωνα με  το  άρθρο 10   του  καταστατ ικού  της  

εταιρε ίας ,  προσκαλε ί  τους  μετόχους της  γ ια  την  14ην  Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα 

Δευτέρα  και  ώρα 9ην  πρωινήν  ε ι ς  τα  γραφε ία  της  εταιρε ίας  στο  12ο χ ιλ ιόμετρο 

της  Εθν ικής Οδού  Αθηνών -Λαμίας  σε  Τακτική Γεν ική Συνέλευση προκε ιμένου  

να πάρουν  αποφάσε ις  γ ια  τα  παρακάτω θέματα της  ημερησίας  δ ιατάξεως:  

1 ]Μείωση του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  της  εταιρε ίας  με  σκοπό την  επιστροφή του  

στους Μετόχους.  Η με ίωση θα πραγματοποιηθε ί  με  με ίωση της  ονομαστικής 

αξ ίας  της  μετοχής.  

2 ]Τροποποίηση του  Καταστατ ικού  της  εταιρε ίας  και  κωδικοποίηση του  σε  

εν ιαίο  κε ίμενο.  

3 ]Διάφορα θέματα και  ανακοινώσεις .  

Οι Μέτοχοι  που  επιθυμο ύν  να πάρουν  μέρος στην  Γεν ική Συνέλευση θα πρέπε ι  

σύμφωνα με  το  άρθρο 12  του  καταστατ ικού  της  εταιρε ίας ,  να  καταθέσουν  τους  

τ ί τλους των  μετοχών τους  στο  ταμε ίο  της  εταιρε ίας  ή  στο  Ταμε ίο  

Παρακαταθηκών και  Δανε ίων  ή  σε  οποιαδήποτε  Τράπεζα στην  Ελλάδα,  πέντ ε  

[5]  τουλάχιστον  ολόκληρες  ημέρες  πριν  από εκε ίνη γ ια  την  οποία  ορίστηκε  η  

συνεδρίαση της  Συνέλευσης.  

 

                                                Μεταμόρφωση 24 Αυγούστου  2015 
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