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VODAFONE - ÐÁÍÁÖÏÍ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη την 3η Σεπτεμβρίου 2015 και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της
Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON»,
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι και
επί της οδού Τζαβέλλα αρ. 1-3, την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα
ημερήσιας διάταξης, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ VODAFONE-PANAFON

Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εικοστής (22ης)
εταιρικής χρήσης (1-4-2014/31-3-2015), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την ΕυρωπαCκή Ένωση, έπειτα από
ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του
ορκωτού ελεγκτή.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη
προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική
χρήση από 1-4-2014 έως 31-3-2015.

Λήψη απόφασης για διανομή ή μη μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας για την εταιρική χρήση
από 1-4-2014 έως 31-3-2015.

Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης (τρέχουσας)
εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, ήτοι από 1-4-2015 έως 31-3-2016, καθώς και έγκριση της αμοιβής του.

Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια
άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Έγκριση διαγραφής παγίων της Εταιρίας (σταθμών βάσης, υποσταθμών, γραφείων, εξοπλισμού,
καταστημάτων κ.τ.λ.) για τη διαχειριστική χρήση 1-4-2014 έως 31-3-2015.

Έγκριση σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας.

¸ãêñéóç óýíáøçò óõìâÜóåùí ôçò Åôáéñåßáò.

ËïéðÝò áíáêïéíþóåéò êáé Üëëá èÝìáôá.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους προσωρινούς μετοχικούς τους
τίτλους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην
Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν
πληρεξούσιά τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

×áëÜíäñé, 3 Óåðôåìâñßïõ 2015
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