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Πρακτικό
ΤΗΣ ΑΠΟ 30-05-2014 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 30η Μαΐου 2014 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00,
συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ
Α.Ε.», τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική
συνεδρίαση στην οποία παράστησαν οι :
1. ∆ηµήτρης Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. ∆ανιέλα Ελευθερίου του Χαραλάµπους, Σύµβουλος
µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας και
καθορισµός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδεχόµενο σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε οµόφωνα
τα ακόλουθα:
Να συγκληθεί την 27η Ιουνίου του 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρα
της εταιρείας στους Σοφάδες Καρδίτσας (2Ο χλµ Ε.Ο. Σοφάδων-Αθηνών), η ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης 13ης εταιρικής χρήσης (01/0131/12/2013) µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόµενης χρήσης 01/0131/12/2013.
3. Έγκριση πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01-31/12/2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή-Λογιστή για τους ελέγχους της επόµενης χρήσης
1/1/2014-31/12/2014 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5.Κάθε άλλο θέµα για το οποίο η γενική συνέλευση κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης,
εφόσον βέβαια αυτή είναι καθολική (συµµετέχει το σύνολο των µετόχων).

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που
προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση της συγκαλούµενης συνέλευσης
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δεν θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας δεδοµένου ότι το σύνολο των µετόχων
(ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κ. ∆ηµήτριος
Πολύχρονος του Γεωργίου και η δίδα ∆ανιέλα Ελευθερίου) έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και
δήλωσαν ότι θα παραβρεθούν σ’ αυτή µη έχοντας καµιά αντίρρηση για τη σύγκλησή της.
Κατόπιν των ανωτέρω και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

∆ΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
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