∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 15η Νοεµβρίου 2003.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 15ης Νοεµβρίου 2003 ελήφθησαν οµόφωνα οι
ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε ο ισολογισµός και η από 22.09.2003 έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τη χρήση από 1/7/2002 έως 30/6/2003.
2. Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2003.
3.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2002 µέχρι 30/6/2003.
4.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ µε ελεγκτή τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ και
αναπληρωµατικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΞΕΝΟ για τη χρήση 1/7/2003-30/6/2004. Η αµοιβή
αυτών θα καθοριστεί κατά νόµο.
5. Αποφασίσθηκε η διανοµή µερίσµατος 0,005 ευρώ ανά µετοχή , ήτοι πέντε λεπτά ανά δέκα
µετοχές που είναι η µονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Α. Ο χρόνος πληρωµής , η αποκοπή του
σχετικού δικαιώµατος και όλα εν γένει τα θέµατα που αφορούν τη διανοµή του µερίσµατος
προς τους µετόχους θα ορισθούν από το ∆.Σ και θα ανακοινωθούν από τον τύπο εντός διµήνου
ως ορίζει ο νόµος.
6.Χορηγήθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου άδεια για διενέργεια εµπορικών
πράξεων και συµµετοχή τους σε άλλες εταιρείες .
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να τακτοποιήσει
τα κλασµατικά δικαιώµατα τα οποία έχουν προκύψει από τη διάθεση δωρεάν µετοχών βάσει της
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περιλαµβανοµένης και της εκποίησης των εν λόγω κλασµατικών δικαιωµάτων για λογαριασµό
των δικαιούχων , µε σκοπό τη συνένωσή τους σε ακέραιες µετοχές .
8. Επικυρώθηκε η εκλογή ως µέλους του ∆.Σ του κου Σπύρου Σαραντόπουλου , στη θέση του
εκλιπόντος ∆ηµητρίου Βασιλείου.
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