ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
qlUlULT|COLLECTION Ανþνυμπ Εταιρεßα_Π_αοονιß< Υττßιρεσιtiτν 4€ιολüνησηò και Εßσποαξηò

Σýμφωνα με τον νüμο και το καταστατικü τηò εταιρßαò και μετÜ απü απüφαση των εκκαθαριστþν
κ.κ, ΝÝστορα ΑυγουστινιÜτου και Νικολßαò ΠαπαδογιÜwη, καλοýνται οι κ,κ, ΜÝτοχοι τηò εταιρßαò
σε ¸κτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση την 16η Φεβρουαρßου 2018, ημÝρα ΔευτÝρα και þρα 14:00 στα
γραφεßα τηò εταιρεßαò που ευρßσκονται στο Ταýρο ΑττικÞò, οδüò Κýπρου 4, 1Οò üροφοò, για να
αποφασßσουν στα ακüλουθα θÝματα τηò ημερÞααò δ,«hαξηò,

:

ΥποβολÞ και Ýγκριση των Ισολογισμþν ενδιÜμεσηò χρÞσηò 15/10/2015του Ισαλογισμοý Μξεωò τηò ΕκκαθÜρrσηò τηò 14/10/2017.
ΘÝμα f : ¸γκριση των αμοιβþν εκκαθαριστþν περιüδου 15/10Ι2α15-14ηα2017 και ΛÞψη
απüφασηò περß σπαλλαγÞò των εκκσθαριστþν απü κÜθε ευθýνη διαχεßρισηò και
αποζη μ ßωσηò γι σ ολüκληρη ην περßοδο Εκκ σθÜρισηò (1 4/1 0/200θ-1 ιm α/20 1 7)
ΘÝμα f,: 'Εγκριση των διαγραφþν των στοιχεßων του Ενεργητικοý καθþò και των
λογιστικþν τακτοποιÞσεων απαραßτητων για τη σýνταξη του Ισολογισμοý λÞξεωò τηò
ΘÝμα 1Ο

14/10/2016

κÜ

ΕκκαθÜρισηò.

απüφσσηò για την διαιιραφÞ τηò εταιρεßαò απü τα Μητρþα Ανωνýμων
ΘÝμα ξ :
και ΔιακοπÞ εργασιιßιν απü τη Δ,Ο.Υ, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
Εταιρειιßιν ^Þψη

f,: Απüφαση για την παρÜδοση και φýλαξη του αρχεßου τηò εταιρεßαò,
εξουσιοδüτηση wα τιò ενÝργειεò διαγραφÞò τηò εταιρεßαò απü τα οικεßα Μητρþα.

ΘÝμα
Θεμα

ξ

: ΔιÜφορα

-

Ενημερþσειò.

Οι μÝτοχοι που επιθυμοýν να λÜβουν μÝροò στην ¸κτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò 16ηò
Φεβρουαρßου 2018 Þ σε τυχüν επαναληπτικÝò ¸κτακτεò ΓενικÝò Συνελεýσειò που θα

πραγματοποιηθοýν την 28η Φεβρουαρßου ημÝρα ΤετÜρτη και την 12η Μαρτßου ημÝρα ΔευτÝρα, την

ßδια þρα και στον ßδια διεýθυνση, Ýχουν υποχρÝωση να καταθÝσουν τιò μετοχÝò τουò 5
τουλÜχιστον ημÝρεò πριν τη Συνεδρßαση τηò Γ.Σ. στα γραφεßα τηò εταιρßαò Þ στο Ταμεßο
Παρακαταθηκþν και Δανεßων Þ σε οποιαδÞποτε ΤρÜπεζα στην ΕλλÜδα. hΙÝσα στην ßδια
προθεσμßα πρÝπει να κατατεθοýν στην εταιρßα οι αποδεßξειò κατÜθεσηò των μετüχων και τα τυχüν
Ýγγραφα αντιπροσþπευσηò üπωò ο νüμοò και το καταστατικü τηò εταιρßαò ορßζουν,
ΑθÞνα, 18 Ιανουαρßου 2018
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

