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Σης Σακηικής Γενικής ζσνέλεσζης ηων μεηότων
ηης εηαιρείας ΑΡΗΜΠΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΣΩΝ –
ΑΛΛΑΝΣΙΚΩΝ Α.Ε.
ηης 25 Ασγούζηοσ 2017

ηελ Γξάκα ζήκεξα ζηηο 25 Απγνύζηνπ 2017

εκέξα ηεο εβδνκάδαο

Παξαζθεπή θαη ώξα 11 πκ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθνληαη
ζηε ΒΗ.ΠΑ. Πξνζνηζάλεο, ζπλήιζαλ ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη θ.θ κέηνρνη ηεο
εηαηξείαο

κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε ζηηο

03/08/2017

πξόζθιεζε ε νπνία δελ δεκνζηεύζεθε ζηηο εθεκεξίδεο πνπ

πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν , όκσο ζπλέξρεηαη λόκηκα δηόηη γηα θαζνιηθή Γεληθή
πλέιεπζε ,κε πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο επηθξαηείαο θαη ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ δελ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο ζηνλ ηύπν εθόζνλ
παξεπξίζθεηαη ην 100% ησλ κεηόρσλ θαη δελ θέξνπλ αληίξξεζε σο πξνο ηνλ ηξόπν
ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα λα απνθαζίζνπλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα
εκεξήζηαο δηάηαμεο

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:

1.Τπνβνιή θαη έγθξηζε α)ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο από 01/01/2016 έσο 31/12/2016 θαη β)ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκόο, θιπ.)ηεο ίδηαο πην πάλσ εηαηξηθήο ρξήζεο θαη Έγθξηζε
ηεο Δθζέζεσο ησλ ειεγθηώλ γηα ηελ αλσηέξσ ρξήζε.
2.Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο
από ηελ επζύλε νπνηαζδήπνηε θύζεσο, αλαθνξηθά κε ηνλ Ηζνινγηζκό, ηηο ινηπέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ελ γέλεη ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2016 [1/131/12/2016].
3.Δθινγή ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 2017.
4.Λήςε απόθαζεο γηα δηάζεζε θεξδώλ ηξέρνπζαο ρξήζεο
5.Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
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ύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ηελ πξνεδξία ηεο ζπλέιεπζεο αλαιακβάλεη
ν Πξόεδξνο ηνπ Γ. θ. αξήκπνγηαο Παξαζθεπάο ηνπ Βαζηιείνπ θαη εθιέγεη σο
γξακκαηέα ηνλ θ. αξήκπνγηα Υαξάιακπν ηνπ Βαζηιείνπ. ηε ζπλέιεπζε
παξεπξίζθεηε θαη ν ινγηζηήο θ. Γξαγαζάθεο Κσλζηαληίλνο.
Από ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε όηη νη παξεπξεζέληεο Μέηνρνη
αληηπξνζσπεύνπλ ην [ 100%] ηνπ ζπλόινπ ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Καηόπηλ απηνύ ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε σο λνκίκσο ζπλεδξηάδνπζα επηθύξσζε
ηνλ θαηάινγν απηό θαη ζηε ζπλέρεηα εμέιεμε δηα βνήο θαη νκνθώλσο νξηζηηθό
Πξόεδξν απηήο ηνλ θ. αξήκπνγηα Παξαζθεπά ηνπ Βαζηιείνπ θαη εθιέγεη σο
γξακκαηέα ηνλ θ. αξήκπνγηα Υαξάικπν ηνπ Βαζηιείνπ.
Σν πξνεδξείν πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν γηα ην λόκηκν ηεο ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο .
1.Σεξήζεθαλ από ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο
δεκνζηόηεηαο δειαδή:
Α) Αλαξηήζεθε θαη δόζεθε ζηελ δεκνζηόηεηα ν ηζνινγηζκόο, κέζσ ηεο επίζεκεο
ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο ΑΡΖΜΠΟΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ –
ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ ΑΔ .
Β) Κιήζεθαλ νλνκαζηηθά όινη νη κέηνρνη θαη έιαβαλ γλώζε ησλ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε δε πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
αλαξηήζεθε ηόζν ζην επίζεκν site, όζν θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο εηαηξείαο
από ηελ 3/8/2017.
Γ) Όινη νη κέηνρνη έρνπλ ιάβεη αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ
.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη λόκηκα ζπλέξρεηαη ε παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε αξρίδεη ε
ζπδήηεζε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:

Θέμα 1ο:Ο θ. Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα
πεπξαγκέλα ρξήζεσο 01/01/2016 - 31/12/2016. ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε
ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2016 - 31/12/2016 δηαβάδνληαο απηόλ θαη
ηηο αλαιύζεηο απνηειεζκάησλ
ζεκεηώζεηο – πξνζάξηεκα

πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ

θαζώο θαη ηα ζρεηηθέο

ηεο 31/12/16. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε δίλνληαη νη

απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ελ ηέιεη δε εγθξίλνληαη νκόθσλα θαη
πακςεθεί.
α) Ο Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016 όπσο απηόο θαηαξηίζηεθε από ην
ινγηζηήξην.
β) Ο ινγ/ζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 01/01/2016 - 31/12/2016 όπσο απηόο
θαηαξηίζηεθε από ην ινγηζηήξην .
γ) Οη ζεκεηώζεηο - πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/16.
δ) Όιεο νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ .
ε) Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2016 - 31/12/2016
Ο θ. Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ γηα ηα πεπξαγκέλα ρξήζεσο
01/01/2016 - 31/12/16. ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηελ έθζεζε ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο
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-
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πνπ ηελ

δηαβάδνληαο

απηήλ

θαη
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ζπλνδεύνπλ. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε δίλνληαη νη

απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ελ ηέιεη δε εγθξίλνληαη νκόθσλα θαη
πακςεθεί.

Θέμα 2ο : ηελ ζπλέρεηα κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ έγηλε κε νλνκαζηηθή θιίζε
θάζε

κεηόρνπ
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πκβνπιίνπ θαη νη ειεγθηέο.

Θέμα 3ο Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο, ν Πξόεδξνο ηεο Γ.. πξόηεηλε θαη νη κέηνρνη
νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθάζηζαλ νκόθσλα θαη πακςεθεί λα νξηζηεί σο ηαθηηθόο

ειεγθηήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο έηνπο 2017 (ήηνη από 01.01.2017 έσο
31.12.2017) ν Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο θ. Παλαγηώηεο Παπαθσλζηαληίλνπ ηνπ
Κσλζηαληίλνπ, θάηνηθνο Αζελώλ (νδόο Φσθ. Νέγξε αξηζ. 3, ΣΚ 11257), θάηνρνο ηνπ
Α.Γ.Σ. ΑΕ 521065/4-12-2007 ηνπ Σ.Α. Πεηξαηά θαη κε Α.Μ. ΟΔΛ 16651 (κέινο ηεο
.Ο.Λ.Α.Δ) 54, ΑΦΜ 034923066, Γ.Ο.Τ. ΗΓ Αζελώλ
θαη σο αλαπιεξσκαηηθόο ε Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο θα. Ηθηγέλεηα Γάηζηνπ ηνπ
Γεσξγίνπ, θάηνηθνο Αζελώλ (νδόο Φσθ. Νέγξε αξηζ. 3, ΣΚ 11257), θάηνρνο ηνπ
Α.Γ.Σ. Π.077080/9-12-1988 Α.Σ. Νέαο Εσήο Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο θαη κε Α.Μ. ΟΔΛ
15661 (κέινο ηεο .Ο.Λ.Α.Δ), ΑΦΜ 034122029 , Γ.Ο.Τ. ΗΓ Αζελώλ θαη λα θαζνξηζηεί
ε ακνηβή ηνπο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σνπο ίδηνπο ειεγθηέο νκόθσλα θαη πακςεθεί εμέιεμαλ ώζηε λα πξνβνύλ θαη ζηνλ
θνξνινγηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο 1/1-31/12/2016 θαη λα εθδώζνπλ ηε ζρεηηθή Έθζεζε
Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο.

Θέμα 4ο. Διάθεζη κερδών
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.. πξόηεηλε ζην ζώκα ηελ παξαθάησ δηαλνκή ησλ θεξδώλ
ρξήζεο:
Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Πξώην κέξηζκα
Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

18.561
300.000
70.879

ύνολο

389.440

Καηόπηλ γελνκέλεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην ζώκα νκόθσλα θαη πακςεθεί ελέθξηλε
ηελ αλσηέξσ δηαλνκή θεξδώλ.

Θέμα 5ο. Διάθορες Ανακοινώζεις
Ο θ. Πξόεδξνο αλαθνίλσζε όηη δελ ππάξρνπλ άιιεο αλαθνηλώζεηο.
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δεδνκέλνπ όηη δελ
ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θεξύζζεη ηελ
ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ην νπνίν
ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

Ο Πρόεδρος
αρήμπογιας Παραζκεσάς

Ο Γραμμαηέας
αρήμπογιας Χαράλαμπος

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ο Πρόεδρος

αρήμπογιας Παραζκεσάς

