ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Την 31η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει
στην Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 7, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην Ξάνθη, επί
της οδού Μπρωκούμη 30Β, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση. Παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων οι
Εταίροι της εταιρείας:
1)Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας, με έξι χιλιάδες
εκατόν είκοσι πέντε (6.125) εταιρικά μερίδια και έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε
(6.125) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
2)Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
3)Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
4)Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια τριάντα τέσσερα (4.334) εταιρικά μερίδια και τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες
τριάντα τέσσερις (4.334) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
5)Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, με δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
6)Ο Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης, με χίλια διακόσια πενήντα
εταιρικά μερίδια και χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ψήφους στην συνέλευση των
εταίρων,
7)Ο Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας, με οκτασκόσια τριάντα
τέσσερα (834) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
8)Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής, με εννιακόσια τριάντα τέσσερα
(934) εταιρικά μερίδια σε κεφαλαιακές και δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (2.333)
εταιρικά μερίδια σε εξωκεφαλαιακές εισφορές και εννιακόσιες τριάντα τέσσερεις (934)
ψήφους στην συνέλευση των εταίρων.
Επιλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και
γραμματέας ο κ. Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως
ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης και την συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή
προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
α) Εξαγορά μέρους των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία η Αλεξανδρίδη
Ευθυμία,
β) Είσοδος νέου εταίρου στην Εταιρεία,
γ) Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ
(81.210,00 €), εκ των οποίων εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ
(73.170,00 €) σε κεφαλαιακές εισφορές, με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων
τριάντα εννέα (2.439) κεφαλαιακών νέων εταιρικών μεριδίων, και οκτώ χιλιάδες
σαράντα ευρώ (8.040,00 €) σε εξωκεφαλαιακές εισφορές.

δ) Αλλαγή διεύθυνσης έδρας της εταιρείας,
ε) Έγκριση του Ισολογισμού Χρήσης 16/5/2013-31/12/2014,
στ) Απαλλαγή Διαχειριστή από κάθε ευθύνη,
ζ) Διανομή των κερδών που προέκυψαν για την διαχειριστική περίοδο.
Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:
α) την εξαγορά των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) από τα συνολικά δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) που κατέχει στην Εταιρεία η Αλεξανδρίδη Ευθυμία, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο Άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο εταίρος Κυριακού Δημήτριος
ανέλαβε, κατόπιν συμφωνίας των υπόλοιπων εταίρων, τα παραπάνω εταιρικά μερίδια,
καταβάλλοντας την ονομαστική τους αξία.
Συνεπώς, ο Κυριακού Δημήτριος θα κατέχει πλέον δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), τα οποία
θα αντιστοιχούν στο 10,73 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη
μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δυο
χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
Η δε Αλεξανδρίδη Ευθυμία θα κατέχει πλέον χίλια διακοόσια πενήντα (1.250) εταιρικά
μερίδια συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €), τα οποία
θα αντιστοιχούν στο 5,36 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη
μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων χίλιες
διακόσιες πενήντα (1.250) ψήφους.

β) την εισδοχή νέου εταίρου στην Εταιρεία, ήτοι του Εμμανουήλ Σαρρή του Καλλίστρατου
και της Κλειούς, που γεννήθηκε στις 06 Απριλίου 1937 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικου
Χολαργού, οδός Αετιδέων αρ. 68, κάτοχου του υπ’ αριθμ. ΑΕ.005234/18-12-2006 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 007202522 και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sarris.manos@gmail.com

γ) Το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ
(81.210,00 €), εκ των οποίων εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (73.170,00
€) θα αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων
τριάντα εννέα (2.439) κεφαλαιακών νέων εταιρικών μεριδίων και οκτώ χιλιάδες σαράντα
ευρώ (8.040,00 €) θα αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές. Τα μερίδια αυτά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της
Εταιρείας, διατέθηκαν στους υφιστάμενους εταίρους, κατά την αναλογία των εταιρικών
μεριδίων που ο καθένας κατέχει, ήτοι:
-Στον Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη του Φωτίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
επτακόσια δώδεκα (712) εταιρικά μερίδια.
-Στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου
κεφαλαίου διακόσια ενενήντα δύο (292) εταιρικά μερίδια.
-Στην Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου
κεφαλαίου διακόσια ενενήντα δύο (292) εταιρικά μερίδια.

-Στον Χριστόφορο Ρίζο του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
πεντακόσια τρία (503) εταιρικά μερίδια.
-Στην Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
εκατόν σαράντα πέντε (145) εταιρικά μερίδια.
-Στον Δημήτριο Κυριακού του Κυριάκου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
διακόσια ενενήντα δύο (292) εταιρικά μερίδια.
-Στον Αθανάσιο Λαζαρίδη του Στέφανου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
ενενήντα επτά (97) εταιρικά μερίδια.
-Στον Ηλία Κοτόπουλο του Παρασκευά αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου, εκατόν
έξι (106) εταιρικά μερίδια σε κεφαλαιακές εισφορές και το σύνολο των εξωκεφαλαιακών
εταιρικών μεριδίων, ήτοι διακόσια εξήντα οκτώ (268) εταιρικά μερίδια.
Ο εταίρος Ηλίας Κοτόπουλος δήλωσε πως αναλαμβάνει το σύνολο των κεφαλαιακών και
εξωκεφαλαιακών εταιρικών μεριδίων που του αναλογούν.
Οι εταίροι Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Μαργαρίτα
Αλεξανδρίδη, Ευθυμία Αλεξανδρίδη, Δημήτριος Κυριακού και Αθανάσιος Λαζαρίδης
δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να λάβουν από το νέο κεφάλαιο τα χίλια οκτακόσια τριάντα
(1.830) εταιρικά μερίδια που τους αναλογούν, τα οποία διατέθηκαν στους υπόλοιπους
εταίρους (υφιστάμενους και νέο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6, παρ. 1.1 του
Καταστατικού, οι οποίοι ανέλαβαν συνολικά (αρχική ποσόστωση και ανακατανομή) τον
εξής αριθμό νέων μεριδίων :
Κεφαλαιακές εισφορές:
1. Ο Χριστόφορος Ρίζος αναλαμβάνει εκατόν εξήντα τρία (163) επιπλέον εταιρικά
μερίδια.
2. Ο νέος εταίρος Εμμανουήλ Σαρρής αναλαμβάνει χίλια εξακόσια εξήντα επτά
(1.667) εταιρικά μερίδια.
Το ως άνω εξ ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (73.170,00 €) κεφάλαιο
που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές εισφορές θα καταβλήθει ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο
της Εταιρείας, ως εξής:
1. Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
2. Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
3. Η εκ των εταίρων Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
4. Ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα
καταβάλει δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (19.980,00 €) και θα λάβει
εξακόσια εξήντα έξι (666) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
5. Η εκ των εταίρων Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).
6. Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).

7. Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).
8. Ο εκ των εταίρων Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής θα καταβάλει
τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (3,180,00 €) και θα λάβει εκατόν έξι (106) εταιρικά
μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
9. Ο νέος εταίρος Εμμανουήλ Σαρρής του Καλλίστρατου και της Κλειούς θα
καταβάλει πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (50.010,00 €) και θα λάβει χίλια εξακόσια εξήντα
επτά (1.667) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
Εξωκεφαλαιακές εισφορές:
Το από 21-5-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας και της κτηνοτροφικής
μονάδας «Κοτόπουλος Ηλίας και ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παροχή βιομάζας, έναντι συμμετοχής του
ιδιοκτήτη της δεύτερης, Κοτόπουλου Ηλία, στα κέρδη της πρώτης με ποσοστό 10%,
αντικαθίσταται με εξωκεφαλαιακή συμμετοχή του Κοτόπουλου Ηλία στην εταιρεία με
ποσοστό 10%. Συνεπώς, αυξάνονται τα μερίδια της εταιρείας και, αντίστοιχα, τα ποσοστά
συμμετοχής των εταίρων σε αυτή, αλλά όχι οι ψήφοι στη συνέλευση των εταίρων.
Ως εξωκεφαλαιακή εισφορά νοείται η διάθεση του αποβλήτου της κτηνοτροφικής μονάδας
«Κοτόπουλος Ηλιάς και ΣΙΑ Ο.Ε.», ως πρώτη ύλη για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της εταιρείας ισχύος 0,5 MW, που θα κατασκευαστεί πλησίον της παραπάνω
μονάδας. Με την εξωκεφαλαιακή εισφορά, ο Ηλίας Κοτόπουλος συμμετέχει στην εταιρεία
με ποσοστό 10%. Συνεπώς, αυξάνονται τα μερίδια της εταιρείας και, αντίστοιχα, τα
ποσοστά συμμετοχής των εταίρων σε αυτή, αλλά όχι οι ψήφοι στη συνέλευση των εταίρων.
Ο παραπάνω αναφερόμενος θα κατέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές, επιπλέον διακόσια
εξήντα οκτώ (268) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων σαράντα ευρώ
(8.040,00 €).
Συνεπώς, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των
επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (780.510,00 €), διαιρούμενο σε
είκοσι έξι χιλιάδες δεκαεπτά (26.017) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ
(30 €) το καθένα και καθένας από τους εταίρους θα μετέχει στην εταιρεία ως εξής:
- Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα κατέχει έξι
χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (6.125) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα
τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (183.750,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο
23,53 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής
του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε
(6.125) ψήφους.
- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 9,61 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 9,61 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.

- Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα κατέχει πέντε χιλιάδες
(5.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), τα
οποία θα αντιστοιχούν στο 19,22 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των
εταίρων πέντε χιλιάδες (5.000) ψήφους.
- Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα κατέχει χίλια
διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 4,80 % του συνόλου των
μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα
έχει στην συνέλευση των εταίρων χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ψήφους.
- Ο Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης θα κατέχει δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 9,61 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
- Ο Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας θα κατέχει οκτακόσια
τριάντα τέσσερα (834) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι ευρώ
(25.020,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,21 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) ψήφους.
- Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής θα κατέχει χίλια σαράντα
εταιρικά μερίδια (1.040) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα μίας χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (31.200,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 4,00 % του συνόλου των
μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα
έχει στην συνέλευση των εταίρων χίλιες σαράντα (1.040) ψήφους.
- Ο Εμμανουήλ Σαρρής του Καλλίστρατου και της Κλειούς θα κατέχει χίλια εξακόσια
εξήντα επτά (1.667) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ
(50.010,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 6,41 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1.667) ψήφους.
- Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής θα κατέχει δύο χιλιάδες
εξακόσια ένα (2.601) εταιρικά μερίδια, σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα ευρώ (78.030,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο
10,00 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής
του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων μηδέν (0) ψήφους.

δ) Την αλλαγή διεύθυνσης έδρας της εταιρείας, εντός της πόλεως της Κομοτηνής, της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και
συγκεκριμένα από το με στοιχεία Γ5 γραφείο που βρίσκεται στο δεύτερο πάνω από το
ισόγειο όροφο οικοδομής, εντός της πόλεως Κομοτηνής, επί της οδού Λ.Ηρώων αριθμ. 7, σε
νέο γραφείο που βρίσκεται στον τέταρτο πάνω από το ισόγειο όροφο οικοδομής, εντός της
πόλεως Κομοτηνής, επί της οδού Σοφίας Βέμπο αριθ. 17.

ε) Εγκρίνεται καθ’ όλα ο Ισολογισμός της 31/12/2014.

στ) Απαλλάσσεται ο διαχειριστής της εταιρείας από κάθε ευθύνη.

ζ) Η ζημιά της διαχειριστικής χρήσης, ύψους 39.223,78 ευρώ θα συμψηφιστεί με τα κέρδη
που θα προκύψουν κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.

Μετά ταύτα, καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό.
Το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των
Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης της Εταιρείας.
Ο Διαχειριστής

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης

