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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΠΟ 29/6/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»
Στους Σοφάδες Καρδίτσας, σήµερα, 29 Iουνίου 2013, ηµέρα Σάββατο

και ώρα 10:00 µ.µ.,

ο

συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας (2 χλµ. Εθνικής Οδού Σοφάδων – Αθηνών), της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.", οι µέτοχοι της εταιρείας στην
ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε µε την από 30η Μαΐου 2013 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της.
Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, µέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος
των µετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωµα ψήφου, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ.
∆ηµήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει την Φωτεινή Τράκα, ως γραµµατέα και ψηφολέκτη.
∆ιαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των µετόχων µέσω του τύπου και του Φ.Ε.Κ., γιατί όλοι οι
µέτοχοι ήταν παρόντες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20-4-2013, έλαβαν γνώση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του τόπου και του χώρου, της ηµεροµηνίας και της ώρας συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης καθώς
και των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και δήλωσαν ότι δεν θα προβάλλουν ουδεµία αντίρρηση για την µη
δηµοσίευση της προσκλήσεως.
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση µέτοχοι που εκπροσωπούν το
σύνολο των µετοχών της εταιρίας (καθολική συνέλευση), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί :

α/α

1
2

Ονοµατεπώνυµο ή

∆ιεύθυνση Μετόχου ή

Επωνυµία Μετόχων

έδρα µετόχων

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ∆ΑΝΙΕΛΑ

Λυγιάς Ναυπάκτου
Γ. Ζουρνατζή 30,
Σοφάδες Καρδίτσας
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
µετοχών &
ψήφων

% επί 58.694

Στοιχεία

µετοχών

αντιπροσώπου

29.934

51,00

28.760

49,00

58.694

100,00

Πολύχρονος
∆ηµήτριος
συµµετέχει η
ίδια

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι :
α) Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." εκπροσωπείται από
τον ∆ηµήτριο Πολύχρονο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας την 22η Ιουνίου 2013, αντίγραφο σχετικού
πρακτικού του οποίου υποβλήθηκε στο Προεδρείο της Συνέλευσης και φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας,
και
β) Η µέτοχος ∆ανιέλα Ελευθερίου συµµετέχει η ίδια προσωπικά στην συνέλευση
Αφού διαπιστώθηκε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόµιµα και βρίσκεται σε
απαρτία, καθόσον εκπροσωπούνται ή παρίστανται σε αυτή όλοι οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των
µετοχών της εταιρείας (καθολική συνέλευση) και συνεπώς µπορεί να λάβει αποφάσεις σε όλα τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης αλλά και σε κάθε θέµα για το οποίο αυτή θα κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη
σχετικής απόφασης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα, µετά από µυστική ψηφοφορία, το οριστικό της
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Προεδρείο,

µε

Πρόεδρο

τον

∆ηµήτριο

Πολύχρονο,

εκπρόσωπο

της

µετόχου

εταιρείας

«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και Γραµµατέα και ψηφολέκτη την Τράκα Φωτεινή.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων και η λήψη
αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :
1.

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης 12ης εταιρικής
χρήσης (01/01-31/12/2012) 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 01/01-31/12/2012.

3.

Έγκριση πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01-31/12/2012.

4.

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, σύµφωνα
µε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.∆ 226/1992, όπως ισχύουν σήµερα,
και καθορισµός της αµοιβής της

5.

Έγκριση αµοιβών των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

6.

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).

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης
12ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2012) µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της 12ης
εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2012), όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την
20/3/2013. Το περιεχόµενο των εν λόγω καταστάσεων, το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
καθώς και η Έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ. προς τη γενική συνέλευση παρατίθενται στο τέλος του
πρακτικού.
Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισµό της κλειόµενης χρήσης 01/01-31/12/2012, όπως
αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 20/3/2013, µαζί µε την
Έκθεση του ∆.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόµενο των Σηµειώσεων και της Έκθεσης Ελεγκτών
της χρήσης 01/01-31/12/2012

καθώς και της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως του ∆.Σ. έχουν ως δηµοσιεύθηκαν

στην ιστοσελίδα της εταιρίας. www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr.
Ο

Ισολογισµός

της

χρήσης

01/01-31/12/2012

αφού

αναρτήθηκε

www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr όπως προβλέπει ο νόµος, υποβλήθηκε

στο

την 10

η

site

της

εταιρίαs

Ιουνίου 2013

στο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.) µαζί µε άλλα απαιτούµενα
δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή για καταχώρηση στο µητρώο ανωνύµων εταιριών και δηµοσίευση
στο ΦΕΚ.
Η Γενική Συνέλευση αφού :
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α) έλαβε γνώση του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆.Σ. για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/0131/12/2012 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόµενου ισολογισµού
β) εξέτασε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως
γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920
Εγκρίνει οµόφωνα
α) τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης 01/01-31/12/2012 όπως αυτές
προτείνονται από το ∆.Σ. και παρατίθενται παρακάτω
β) την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της χρήσης (01/01-31/12/2012)
Θέµα 2ο :

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού ΕλεγκτήΛογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ανωτέρω οικονοµικές
καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόµενης χρήσης 01/01-31/12/2012

Η Γενική Συνέλευση λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αποφασίζει οµόφωνα, µετά από ψηφοφορία, τα
ακόλουθα :
Απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 1) ∆ηµήτριο Πολύχρονο, 2) Βασίλειο Πολύχρονο, 3)
∆ανιέλα Ελευθερίου και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βρουστούρη Παναγιώτη από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 12ης εταιρικής χρήσης (01/01/201231/12/2012) και τη διαχείριση της χρήσης αυτής.
Θέµα 3ο

Έγκριση πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01-31/12/2012.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί τον πίνακα αποτελεσµάτων για τη χρήση (01/0131/12/2012) που έχει ως κάτωθι:

Καθαρά αποτελέσµατα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήµατος
Ζηµίες εις νέο
Θέµα 3ο :

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

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.201331.12.2013, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18
του Π.∆ 226/1992, όπως ισχύουν σήµερα, και καθορισµός της αµοιβής της

Επί του τρίτου θέµατος η Γενική Συνέλευση µετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόµιµης
ψηφοφορίας οµόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «ENEΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» για τον έλεγχο των
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης
2013. H αµοιβή ορίζεται για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων στο ποσό των € 1.000
(χίλια ευρώ) και για το φορολογικό έλεγχο στο ποσό € 2.000 ( δυο χιλιάδες)
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Θέµα 5ο :

Έγκριση αµοιβών των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι σύµφωνα µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από
τη Γ.Σ. τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης 01/01-31/12/2012 είναι ζηµιογόνα και κατά συνέπεια δεν
συντρέχει περίπτωση διανοµής κερδών ως αµοιβή στα µέλη του ∆.Σ.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση αµοιβής σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία
θα καταβληθεί µετά από ειδική συνεδρίαση και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός της χρήσεως
του 2013. Το ύψος της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα υπερβεί το ποσό των
(τριάντα χιλιάδων ευρώ) 30.000,00 € πλέον φόρου και χαρτοσήµου αµοιβών.
Κατόπιν των ανωτέρω ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεµάτων για τα οποία όµως δεν χρειάστηκε να
ληφθεί κάποια απόφαση και έτσι αφού λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο
υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Σοφάδες 29/6/2013
Για την εταιρεία
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
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