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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 
Πρόσκληση των µετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα την σύγκλιση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 30 Οκτωβρίου 2006 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας, οδός Πηγών 33 Κηφισιά, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων: 
 
1. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το άρθρο 23α 

παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη σύµβασης µεταβίβασης µετοχών 
της θυγατρικής εταιρίας  ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και συγγενή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Αύξηση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή νέου µέλους του. 
3. Προέγκριση για αµοιβή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2006 

σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 
4. Έγκριση χορήγησης αποζηµίωσης σε αποχωρούντα Γενικό ∆ιευθυντή. 
5. Παροχή αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.  2190/1920 στα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να 
µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν 
παρεµφερείς σκοπούς. 

6. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την σύναψη 
τροποποιητικής σύµβασης χρονοναύλωσης πλοίου µε την ναυτική εταιρία  
«ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε» 

 
Για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο οι 
κ.κ. µέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους στο σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
µέσω του χειριστή τους.  Όσοι από τους µετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον ειδικό 
λογαριασµό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. 
Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην 
εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα  πρέπει να κατατεθούν 
στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. 
 
 

Κηφισιά, 25 Σεπτεµβρίου 2006 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 


