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Πρακτικό
της από 20-3-2013 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2013, ηµέρα Τετάρτη 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
παρέστησαν οι :

1. ∆ηµήτρης Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. ∆ανιέλα Ελευθερίου του Χαραλάµπου, Σύµβουλος

µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.
2.

∆ιάθεση αποτελεσµάτων χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.

3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του ∆.Σ. για τη κλειόµενη χρήση 1/1/2012-31/12/2012 προς την
ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόµο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης µε την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ

1ο:

Έγκριση

οικονοµικών

καταστάσεων

της

12ης

εταιρικής

χρήσης

01/01-31/12/2012
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και περιλαµβάνουν: ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων, πίνακας διαθέσεως των
αποτελεσµάτων και σηµειώσεις του ισολογισµού, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και
επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο παριστάµενος υπεύθυνος του
Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το ∆.Σ. εγκρίνει
οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012), που
έχουν υπογραφεί, σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά
πρόσωπα, δηλ. από τους ∆ηµήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Βασίλειο Πολύχρονο,
Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στέφανο Καπνιά, υπεύθυνο του Λογιστηρίου.
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ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιάθεση αποτελεσµάτων χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδεχόµενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε οµόφωνα να
προτείνει προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας τη διάθεση των
αποτελεσµάτων της χρήσης 1/1/201-31/12/2012 κατά τον εµφανιζόµενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσµατα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήµατος
Ζηµίες εις νέο

-335.077,86
0
-164.830,49
-499.908,35
0
-499.908,35

Η συσσωρευµένη ζηµία ανέρχεται σε ευρώ 499.908,35 και δεν υφίσταται περίπτωση διανοµής κερδών
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του ∆.Σ για την εταιρική χρήση 2012 προς την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση»
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει την έκθεση ∆ιαχειρίσεως της εταιρικής χρήσης (1/01 – 31/12/2012) της
εταιρίας το περιεχόµενο της οποίας παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-31/12/2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της εταιρείας
κατά τη χρήση 1/1/2012-31/12/2012.
Η χρήση που έκλεισε στις 31/12/2012 ήταν η δωδέκατη (12η) χρήση για την εταιρεία µας. Η κλειόµενη
χρήση αφορούσε δωδεκάµηνη περίοδο και συγκεκριµένα από 1/1/2012 µέχρι 31/12/2012. Στην υπόψη χρήση, η
εταιρεία συνέχισε την εκµετάλλευση του µισθωµένου βασικού εκκοκκιστηρίου της στους Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της
εταιρίας ) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστηµα.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Στη κλειόµενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαµβακιού που πραγµατοποίησε η εταιρεία είναι µειωµένες κατά
1.114.690 κιλά σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µια ποσοστιαία µείωση κατά 11,96%. Η
µείωση αυτή, µε δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστηµα (εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της
κλειόµενης χρήσης, προέρχεται στο σύνολό της από την έδρα της εταιρείας (εκκοκκιστήριο Σοφάδων), όπως προκύπτει
και από τον πίνακα I που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αγορές συσπόρου βαµβακιού (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Έδρα (Σοφάδες)

Αγορές
χρήσης
2010
(κιλά )

Αγορές
χρήσης 2011
(κιλά )

10.058.370

9.320.180

Μεταβολή
(%)
-7,34%

Αγορές
χρήσης
2012
(κιλά )
8.205.490

Μεταβολή
(%)
-11,96%

Παρά όµως τη µείωση στις ποσότητες σύσπορου βαµβακιού (α’ ύλη) που αγόρασε η εταιρεία, η παραγωγή
εκκοκκισµένου βαµβακιού σηµείωσε µικρή αύξηση σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρήσεις. Αυτό οφείλεται στην
καλύτερη ποιότητα της α’ ύλης (λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών κατά την υπόψη καλλιεργητική περίοδο) που
συντέλεσε ώστε να υπάρχουν καλύτερες αποδόσεις στη παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού. Όσον αφορά στην
παραγωγή βαµβακοσπόρου, υπήρξε µείωση, αναλογικά όµως µικρότερη από τη µείωση στις αγορές σύσπορου
βαµβακιού. Η βελτίωση στην αποδοτικότητα του βαµβακόσπορου οφείλεται στη σηµαντική µείωση της φύρας έναντι της
προηγούµενης χρονιάς. Όπως προκύπτει και από τους πίνακες που ακολουθούν:

(α) η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού αυξήθηκε στη χρήση 2012 κατά 1,29%, δηλ. 36.542 κιλά περισσότερα
σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2011 (πίνακας ΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Έδρα (Σοφάδες)

Παραγωγή
χρήσης
2010
(κιλά)
3.321.212

Παραγωγή
χρήσης
2011
(κιλά)
2.835.124

Μεταβολή
(%)
-14,64%

Παραγωγή
χρήσης
2012
(κιλά)
2.871.666

Μεταβολή
(%)
+1,29%

(β) η παραγωγή βαµβακοσπόρου µειώθηκε στη χρήση 2012 κατά 4,22%, δηλ. 186.451 κιλά λιγότερα σε σύγκριση
µε την προηγούµενη χρήση 2011 (πίνακας ΙΙΙ):
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαµβακοσπόρου (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Παραγωγή
χρήσης
2010
(κιλά )

Έδρα (Σοφάδες)

5.010.919

Παραγωγή
χρήσης
2011
(κιλά )

Μεταβολή
(%)

4.418.269

-11,83%

Παραγωγή
χρήσης
2012
(κιλά )
4.231.818

Μεταβολή
(%)
-4,22%

2. Από την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε, παρατίθενται
συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούµενων χρήσεων ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ποσά σε ευρώ)
Χρήση
Χρήση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2010
2011

Χρήση
2012

Κύκλος εργασιών

6.618.589

3.398.487

7.329.856

Κόστος πωλήσεων

6.202.739

3.267.865

7.190.528

Μικτά αποτελέσµατα

415.850

130.622

139.328

% κύκλου εργασιών

6,28%

3,84%

1,90%

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

301.418

330.757

173.348

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

463.760

866.056

708.694

% κύκλου εργασιών

7,10%

25,48%

9,66%

18.522

141.575

174.743

% κύκλου εργασιών

0,28%

4,16%

2,38%

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης

350.260

(195.425)

(194.609)

% κύκλου εργασιών

5,36%

5,75%

2,66%

10.382

9.964

10.534

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

331.738

(337.000)

(369.352)

% κύκλου εργασιών

5,08%

9,91%

5,04%

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους

327.506

(337.000)

(369.162)

% κύκλου εργασιών

5,01%

9,91%

5,03%

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Αποσβέσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)
31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

2010

2011

2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

65.450

55.486

65.318

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.870

5.870

5.870

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

2.619

2.619

37.493

73.939

63.975

108.681

Αποθέµατα

942.325

3.135.837

521.505

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

573.038

580.085

1.012.478

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών

1.517.213

501.141

1.494.335

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων

3.032.576

4.217.063

3.028.318

3.106.515

4.281.038

3.136.999

Μετοχικό κεφάλαιο

410.858

410.858

410.858

Λοιπά Αποθεµατικά

73.737

180.332

180.332

447.269

(288.449)

(657.611)

931.864

302.741

(66.421)

3.229

3.229

3.229

3.229

3.229

3.229

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

418.787

720.099

451.767

Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις

1.847.217

3.254.969

2.748.424

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

(94.582)

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

2.171.422

3.975.068

3.200.191

Σύνολο υποχρεώσεων

2.174.651

3.978.297

3.203.420

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

3.106.515

4.281.038

3.136.999

Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :
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•

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η: Στη χρήση που έληξε (2012) τα µικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριµένα
ανήλθαν σε 139.328 € από 130.622 € που ήταν στην προηγούµενη χρήση (2011) ενώ ως µικτό ποσοστό επί
των πωλήσεων ανήλθαν σε 1,90% έναντι 3,84%, που ήταν στη χρήση 2011.

•

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Στην κλειόµενη χρήση (2012) είχαµε µείωση των λειτουργικών εξόδων της
εταιρείας. Συγκεκριµένα µειώθηκαν σε 708.694 € από 866.056 € που ήταν στην προηγούµενη χρήση 2011
ενώ ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 9,66 % έναντι 25,48 %, που ήταν στη χρήση 2011.

•

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης

µε χρηµατοοικονοµικά έξοδα εµφανίζεται

αυξηµένη σε αξίες σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (174.743 € το 2012 από 141.575 € το 2011)
ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εµφανίζεται µειωµένη (2,38 % το 2012 έναντι 4,16 % το 2011).
•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ : Ως συνέπεια των παραπάνω, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της εταιρίας
στη χρήση 2012 είναι 194.609 € ζηµίες από 195.425 € ζηµίες το 2011 (ζηµίες 2,66 % επί του κύκλου
εργασιών στη χρήση 2012 από ζηµίες 5,75 % επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση 2011).

•

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας .

•

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. κατά την 31/12/2012 έκλεισε την 12η χρήση της µε δεύτερη συνεχόµενη
ζηµιογόνο (προ φόρων) χρήση € 369,3 χιλ. που οφείλεται στο εξαιρετικό γεγονός της υποβάθµισης του
βαµβακόσπορου λόγω αφαλατοξινών γεγονός το οποίο δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί στα όσα χρόνια
δραστηριοποίησής µας στον κλάδο και το οποίο ανάγκασε την εταιρεία να προβεί στην πώληση του
βαµβακόσπορου σε τιµή πολύ χαµηλότερη από τη συνήθη.

Ο υψηλός βαθµός αποθεµατοποίησης της

προηγούµενης χρήσης, που αποτελούσε ένα έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός για την εταιρεία, αποκαταστάθηκε
και εκτιµάται ότι η εταιρεία θα επανέλθει στα συνήθη µεγέθη της, δηλαδή σε κατά µέσο όρο ετήσιο κύκλο
εργασιών της τάξεως των € 3,5 - 4 εκατ. και προ φόρων κέρδη € 0,3 - 0,4 εκατ. .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
Για την επόµενη εκκοκκιστική περίοδο ( 01/09/2013-28/02/2014), βάσει των στρεµµάτων που έχουν καλλιεργηθεί η
συνολική ποσότητα βαµβακιού αναµένεται να είναι 10% µικρότερη απ’ ότι την προηγούµενη περίοδο. Σηµαντικό ρόλο για
την εθνική παραγωγή θα παίξουν οι στρεµµατικές αποδόσεις και πιο συγκεκριµένα η έγκυρη αντιµετώπιση του πράσινου
σκουληκιού. ∆εδοµένης της µειωµένης ποσότητας, όπως και κάθε χρόνο, ο ανταγωνισµός µεταξύ εκκοκκιστηρίων για την
προσκόµιση σύσπορου βαµβακιού αναµένεται να είναι πολύ έντονος. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα έχει παρατηρηθεί πολύ
µεγάλη ζήτηση για το ελληνικό βαµβάκι ιδιαίτερα από την Τούρκικη αγορά κι αυτό φαίνεται από τα ελάχιστα αποθέµατα
βαµβακιού που υπάρχουν στις αποθήκες Ελληνικών εκκοκκιστηρίων στα τέλη Μαρτίου .
Η τιµή του προϊόντος στο Liverpool INDEX Α έχει και φέτος σταθεροποιηθεί κοντά στα 0,90 $/lbr, όπως επίσης και το
αντίστοιχο συµβόλαιο (futures) στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η τιµή αυτή θεωρείται δίκαιη και εύλογη για όλους τους
εµπλεκοµένους (βαµβακοπαραγωγός, εκκοκκιστήριο, έµπορος και κλώστης). Μεγάλη µεταβλητότητα παρουσιάζει η
ισοτιµία δολαρίου έναντι του ευρώ και µάλλον αυτή θα είναι πιο καθοριστική στη διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος .
Η εταιρεία µας αναµένεται να είναι πιο ανταγωνιστική στην επόµενη περίοδο καθώς ο βασικός µέτοχος
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» έχει ήδη αποφασίσει κατά τη διάρκεια σύνταξης της παρούσας έκθεσης
να εγγυηθεί µε µέρος των διαθεσίµων κεφαλαίων της που έχει στο εξωτερικό προκειµένου να εξοφληθούν οι τραπεζικές
υποχρεώσεις που σήµερα έχει η εταιρεία µας και ανέρχονται σε € 1 εκατ. περίπου και επίσης να παρέχει τα απαραίτητα
κεφάλαια κίνησης µε πολύ χαµηλότερο επιτόκιο ( 1,50% έναντι 6,60% που έχει σήµερα η εταιρεία). Επιπλέον, για τη νέα
σαιζόν έχει συµφωνηθεί δραστική µείωση του µισθώµατος που καταβάλλεται στον εταίρο µέτοχο ∆ανιέλα Ελευθερίου ,
σε 2.000,00 ευρώ ανά µήνα γεγονός που αναµένεται να έχει µεγάλη επίπτωση στα αποτελέσµατα της εταιρείας αφού το
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κόστος µισθώσεως µειώνεται πάνω από 80%. Τέλος, η εταιρεία µας προτίθεται να αυξήσει το τζίρο της κάνοντας εµπορία
εκκοκκισµένου βάµβακος και αξιοποιώντας
α) τις εγκαταστάσεις του οµίλου,
β) την άριστη πιστοληπτική ικανότητά της,
γ) το εµπορικό της δίκτυο.
Με τα παραπάνω µέτρα µείωσης του κόστους χρηµατοδότησης και µίσθωσης προσδοκάται η πραγµατοποίηση κερδών
ώστε να µην απαιτηθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου .

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις
της χρήσης 2012.

Σοφάδες 20/03/2013
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

∆ηµήτριος Γ. Πολύχρονος

Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο
παριστάµενος Yπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και
διευκρινίσεις, το ∆.Σ. εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση ∆ιαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον ∆ηµήτριο
Πολύχρονο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και είναι αυτή που θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας.
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

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

∆ΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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