ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μητρώο Α.Σ.Ο.: 1304014
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία
« Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας » το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνεταιρισμού καλεί τα Μέλη του, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 02 Μαΐου 2018 και
ώρα 19:00 στην έδρα του συνεταιρισμού στην Αγία Κυριακή Κουντούρα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση περί του ύψους και των όρων των δανείων που έχει
και μπορεί να συνάψει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός.

2.
Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τη συνομολόγηση και υπογραφή με την Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε.:
Α) της υπ΄ αριθμ.
7576191/1 πράξης τροποποίησης της με αριθμ. 7576191/02.03.2015 σύμβασης
πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με την οποία θα αυξηθεί το όριο της ως άνω πίστωσης
από το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€250.000,00) στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων
χιλιάδων (€400.000,00).
Β) Πρόσθετου Συμφώνου υπ΄αρίθμ. 7576191/2 στο πλαίσιο της με αριθμό 7576191/02.03.2015
Σύμβασης Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, με το οποίο θα συμφωνηθεί χρήση μέρους του
ορίου της ως άνω πίστωσης και μέχρι του ποσού των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000,00)
αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών του Συνεταιρισμού έναντι προμηθευτών του.
Γ) Σύμβασης Ενεχυρίασης της με αριθμό λογαριασμού 6169-142982-761 Χρηματικής κατάθεση που
τηρεί ο Συνεταιρισμός στην Τράπεζα μέχρι του ποσού των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000,00) και
των τόκων αυτής και οποιαδήποτε μορφή κι αν λάβει η κατάθεση αυτή.
3.
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού για τον ορισμό
εκπροσώπου για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων και όλων των αναγκαίων προς τούτο
εγγράφων.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού για
να πάρουν μέρος
στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν
συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού του Συνεταιρισμού.

να

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία κατά την ανωτέρω
ημερομηνία η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 09 Μαΐου 2018
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Κουντούρα 10 Απριλίου 2018
O Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χαλκιάς Ευα. Γεώργιος

