ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως σήµερα ισχύει και του
άρθρου 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21 Απριλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην Αθήνα,
στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2009, µετά των
σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανοµής
κερδών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη για τα πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2009.
3. Ορισµός των µελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 37
του Ν.3693/2008
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών, για τη διαχειριστική χρήση 2010
και έγκριση της αµοιβής τους.
5. Έγκριση της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Προέγκριση της αµοιβής του Γενικού ∆ιευθυντού - µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
7. Έγκριση πράξεων και συναλλαγών κατά το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
8. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα
µετέχοντα της ∆ιευθύνσεως της Εταιρίας µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον Γενικό
∆ιευθυντή και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή και
στη ∆ιεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση και να
ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Kάθε µετοχή έχει δικαίωµα µiας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού
τους, να δεσµεύσουν στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το σύνολο ή µέρος των µετοχών που
κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών, την οποία πρέπει να
καταθέσουν µέχρι την Πέµπτη, 15 Απριλίου 2010, σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Alpha Bank.
Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, η βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια
Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).
Οι Μέτοχοι µπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσµεύσεως µετοχών σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και για το εξωτερικό
στα Καταστήµατα της Alpha Bank ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus, Alpha Bank
Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D., O.J.S.C Astra Bank ή σε οποιαδήποτε
άλλη τράπεζα και να προσκοµίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν
έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστηµα της Alpha Bank, Σταδίου 40, (Τµήµα
Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810), µέχρι την Πέµπτη, 15 Απριλίου 2010.
Αθήναι, 8 Μαρτίου 2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

