SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
A.Ρ.Μ.Α.Ε. 20391/04/Β/89/240 (06)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά από την από 23-5-2014 απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "SEA FARM IONIAN
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο ΄SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ S.A.΄ καλούνται οι Μέτοχοί
της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 µ.µ. στην
έδρα της εταιρείας που βρίσκεται, στο Κορωπί Αττικής στο 1ο χλµ Λ. Κορωπίου – Βάρης και
∆ηµοκρίτου.
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA
µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών
του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013).
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 καθώς και για
τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Ανακοίνωση παραίτησης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αντικατάσταση αυτού
από άλλο πρόσωπο.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της
εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισµό της αµοιβής τους.
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και
σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων
συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών
που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων των µελών του ∆.Σ. κατ’ άρθρο 23α και 24 του
Κ.Ν2190/1920.
8. Λήψη µέτρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει,
ήτοι ενδεικτικά αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών
ή/και µε µετοχοποίηση απαιτήσεων µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, αύξηση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου σε συµψηφισµό σχηµατισµένων αποθεµατικών - ζηµιών
µε αύξηση - µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών ή του αριθµού τους, ή την
υιοθέτηση άλλων µέτρων, λόγω πλήρωσης και των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν.2190/1920.
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εκ της αυξοµείωσης του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
10. ∆ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης από τον νόµο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε
οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει στις 9-7-2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας,
χωρίς δηµοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης από το
νόµο απαρτίας για τον ίδιο λόγο και στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η τυχόν Β’
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23-7-2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
16:00 στην έδρα της εταιρείας χωρίς δηµοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας όποιοι Μέτοχοι δεν έχουν παραλάβει από
την εταιρεία τους προσωρινούς τίτλους των µετοχών και επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοί ή οι αντιπρόσωποί τους, θα πρέπει να ζητήσουν, µε δήλωσή
τους προς την χρηµατιστηριακή εταιρεία στην οποία διατηρούσαν τις µετοχές τους ή προς το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στην περίπτωση που τις είχαν σε Ειδικό Λογαριασµό, βεβαίωση
µετοχικής ιδιότητας για τις µετοχές που κατείχαν προ της διαγραφής της εταιρείας από το
Χρηµατιστήριο Αθηνών, δηλαδή έως τις 4-10-2006, και να την προσκοµίσουν στη συνέχεια µαζί
µε τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας,
στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και ∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον
πλήρης ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Όσοι κατέστησαν µέτοχοι της εταιρείας σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 25-8-2005 για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και
δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των µετοχών για να συµµετάσχουν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση αρκεί έγγραφη και εµπρόθεσµη (πέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
την Τακτική Γενική Συνέλευση) δήλωσή τους προς την εταιρεία και ταυτοχρόνως κατάθεση στην
έδρα της έγγραφης βεβαίωσης που αυτή τους έχει χορηγήσει,
µαζί µε τα έγγραφα
πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τους, περί συµµετοχής τους στην άνω
Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι µέτοχοι που έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των µετοχών και επιθυµούν να
µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο Ταµείο της εταιρείας ή
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νοµίµως Τράπεζα στην
Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως µαζί µε τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε
περίπτωση αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(Αρµόδια κ. Αγγελική Μουτεβελή 210 66 98 280)
Κορωπί, 23 Μαΐου 2014
TO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

