ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο
Σης Σακηικής Γενικής ζσνέλεσζης ηων μεηότων
ηης εηαιρείας ΑΡΗΜΠΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΣΩΝ –
ΑΛΛΑΝΣΙΚΩΝ Α.Ε.
ηης 30 Ιοσνίοσ 2015
ηελ Γξάκα ζήκεξα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε 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 05/06/2015
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 01/01/2014 έσο 31/12/2014 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 ειεγθηώλ ηεο εηαηξίαο
από θάζε επζύλε γηα ηε ρξήζε 01/01/2014 έσο 31/12/2014.
3.Δθινγή Διεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 2015 .
4.Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΜΦΑΝΗΘΔΝΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΦΖΦΗΟΤΝ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ 30εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2015
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
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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. Κνπληνπξάο Βαζίιεηνο.
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. αξήκπνγηαο Παξαζθεπάο 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] Γόζεθε ζην Δζληθό Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε ν Ηζνινγηζκόο.
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 01/01/2014 - 31/12/2014. ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε
ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 - 31/12/2014 δηαβάδνληαο απηόλ θαη
ηηο αλαιύζεηο απνηειεζκάησλ πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά
πξνζαξηήκαηα ηεο 31/12/14. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε δίλνληαη νη απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ελ ηέιεη δε εγθξίλνληαη πακςεθεί.
α) Ο Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 όπσο απηνί θαηαξηίζζεθαλ από ην
ινγηζηήξην.
β) Ο ινγ/ζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 01/01/2014 - 31/12/2014 όπσο απηόο
θαηαξηίζηεθε από ην ινγηζηήξην .
γ) Σν πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/14.
δ) Οιεο νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ε) Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 - 31/12/2014 ήηαλ ζεηηθά, αιιά
δελ ζπληξέρεη έγθξηζε δηαλνκήο θεξδώλ.
Ο θ.Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ γηα ηα πεπξαγκέλα ρξήζεσο
01/01/2014 - 31/12/14. ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηελ έθζεζε ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 01/01/2014 - 31/12/2014 δηαβάδνληαο απηήλ θαη ηηο αλαιύζεηο
απνηειεζκάησλ
πνπ ηελ
ζπλνδεύνπλ. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε δίλνληαη νη
απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ελ ηέιεη δε εγθξίλνληαη πακςεθεί.
Θέμα 2ο : ηελ ζπλέρεηα κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ έγηλε κε νλνκαζηηθή θιίζε
θάζε κέηνρνπ απαιιάζζνληαη πακςεθεί από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα
ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη ειεγθηέο.
Θέμα 3ο Δπί ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη νκόθσλα θαη
πακςεθεί ειεγθηέο γηα ηελ ρξήζε 2015 ηνπο παξαθάησ ειεγθηέο:
ΣΑΚΣΙΚΟΙ
1. Κσλζηαληίλνο Καξαζόδσξνο ηνπ Θενθάλε, Οηθνλνκνιόγνο Λνγηζηήο, θάηνηθνο
Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο, νδόο Πεξηθιένπο 48, θάηνρνο ηνπ Σ 234047/21-06-1999
Α.Γ.Σ. ηνπ Ά Α.Σ. Θεζζαινλίθεο, κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο από ην
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο κε αξηζκό κεηξώνπ 302059521 θαη αξηζκό αδείαο
Α ηάμεο 26289 θαη ΑΦΜ 035776190 ΓΟΤ: Καιακαξηάο .
2. Γεώξγην Πεηζάλε ηνπ Θεόδσξνπ θαη ηεο Μαξίαο, ινγηζηήο, Κάηνηθνο
Ξεξνπνηάκνπ Γξάκαο, πηπρηνύρνο ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, θάηνρνο ηνπ ΑΕ 893626/2009 δειηίνπ
ηαπηόηεηαο ηνπ Α.Σ. Γξάκαο κε αξηζκό αδείαο 101798/2013 θαη αξηζκό αδείαο Α
ηάμεο 91854, θαη ΑΦΜ 074516861, θαη θαζόξηζε όηη ε ακνηβή ηνπο ζα πξνζδηνξηζηεί
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία .
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ
1. Υξήζηνο Υνπιηαξάο ηνπ όισλ, Οηθνλνκνιόγνο Λνγηζηήο, θάηνηθνο Πεξηζηεξίνπ
Αηηηθήο νδόο Σξαπεδνύληνο 31 , θάηνρν ηνπ Α.Γ.Σ. Φ 047432, κε άδεηα αζθήζεσο
επαγγέικαηνο από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο κε αξηζκό κεηξώνπ
0027985 θαη αξηζκό αδείαο Α ηάμεο 16020 θαη ΑΦΜ 027078301 ΓΟΤ:Β’ Πεξηζηεξίνπ.
2. Πάθνο Αζαλάζηνο ηνπ Υξήζηνπ πηπρηνύρνο παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο κε άδεηα
άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
θαη αξηζκό κεηξώνπ 030407/9994 θαη αξηζκό αδείαο Α ηάμεο 16928, κε
Α.Γ.Σ
Ξ.276561/13-9-85, γελλεζείο ην 1970, θάηνηθνο Αζήλαο, νδόο Μαθξπγηάλλε αξηζκόο
8, Αγηνο δεκήηξηνο θαη ΑΦΜ 038228325 θαη θαζόξηζε όηη ε ακνηβή ηνπο ζα
πξνζδηνξηζηεί ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθόζνλ βέβαηα ρξεηαζηεί
αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθώλ ειεγθηώλ ζην έξγν ηνπο.

Θέμα 4 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

