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Κατόπιν της από 10.04.2014 αποφάσεως
του διοικητικού συµβουλίου, και σύµφω-
να µε το νόµο και το καταστατικό, καλού-
νται οι µέτοχοι της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ-
∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η
«Εταιρεία») να συµµετάσχουν στην τακτι-
κή γενική συνέλευση την 12η Μαΐου 2014,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ., στα
γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της
οδού Αρτέµιδος 8, στο Μαρούσι Αττικής,
για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα
θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµι-
κών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
01.01.2013 – 31.12.2013, και των σχετικών εκθέ-
σεων του διοικητικού συµβουλίου και των ορκω-
τών ελεγκτών λογιστών,
2. Έγκριση των πεπραγµένων για την εταιρική
χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και απαλλαγή των
µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ελε-
γκτών και των υπογραφόντων τις οικονοµικές
καταστάσεις  από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για
τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής,
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του
διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας  για:
α) το χρονικό διάστηµα από 01.01.2013 έως
31.12.2013 και β) το χρονικό διάστηµα από
01.01.2014 έως 12.05.2014,
4. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το
άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
στους διευθυντές της Εταιρείας, να µετέ-
χουν σε διοικητικά συµβούλια ή στη διεύ-
θυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους
ή παρεµφερείς σκοπούς,
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης
01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισµός
της αµοιβής τους,
6. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων
µελών του διοικητικού συµβουλίου, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 23α και 24
κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, και
7. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας: (α) κατά το ποσό του ενός εκα-
τοµµυρίου (1.000.000) Ευρώ µε καταβολή
µετρητών από τους υφιστάµενους µετό-
χους κατά την αναλογία συµµετοχής τους
στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας καθώς και αντίστοιχη τροποποίη-
ση του άρθρου 5 του καταστατικού της
Εταιρείας, και (β) µέχρι του ποσού των
12.000.000 Ευρώ µε καταβολή µετρητών,
από τους υφιστάµενους µετόχους κατά την
αναλογία συµµετοχής τους στο υφιστάµε-
νο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς
και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5
του καταστατικού της Εταιρείας, για στα-
διακή κάλυψη της απαιτούµενης ίδιας συµ-
µετοχής για την υλοποίηση επενδύσεων
των θυγατρικών της εταιρειών Αιολική
Άνδρου Τσιροβλίδι Ανώνυµη Εταιρεία και
Αιολική Σιδηροκάστρου Ανώνυµη Εταιρεία.
Οι µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων,
για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στη
Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόµο και
το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους
των µετοχών τους στο ταµείο της Εταιρείας
ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή σε µία τράπεζα στην Ελλάδα και να υπο-
βάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατα-
θέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρε-
ξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 10η Απριλίου 2014
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο


