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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε.)

Υπενθυμίζεται στους Συνεταιριστές ότι:
Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. (12/03/2017), καλούνται τα μέλη του
Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε. όπως προσκομίσουν στο λογιστήριο του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ τα
Συνεταιριστικά μερίδια που κατέχουν προκειμένου αυτά να αντικατασταθούν με
νέα επικαιροποιημένα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Τα μερίδια θα παραλαμβάνονται από το λογιστήριο του Σ.Ε.Ψ.Ε. με απόδειξη
παραλαβής και η επιστροφή ‐ παράδοση των επικαιροποιημένων μεριδίων στους
Συνεταιριστές θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης, ιδιοχείρως και αφού ο
παραλαμβάνων συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία όπως ορίζονται για την
νομότυπη και υποχρεωτική τήρηση του Μητρώου μελών.
Το χρονικό περιθώριο που αποφασίσθηκε για την επιστροφή των Συνεταιριστικών
μεριδίων στον Σ.Ε.Ψ.Ε. ορίσθηκε από την Γ.Σ. μέχρι τέλος Ιουλίου 2017 και με την
παρούσα Πρόσκληση – Υπενθύμιση δίδεται

παράταση προσκόμισης των μεριδίων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ο Σ.Ε.Ψ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, μετά
και από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να μην αναγνωρίζει τα
Συνεταιριστικά μερίδια που θα εμφανίζονται.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε.
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