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ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 

ςνεδπίαζη Γ. ηηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ 

«ΑΒΒΑ ΥΟΡΟΕΟΓΛΟΤ Α.Β.Δ.Δ.» 

 ηηρ 22
ηρ

 Ιοςνίος 2016 

 

ηε Δξάκα ζήκεξα ηελ 22
ε
 Ινπλίνπ 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 ζηα γξαθεία ηεο 

έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο «ΑΒΒΑ ΥΟΡΟΕΟΓΑΟΤ Α.Β.Δ.Δ.», πνπ βξίζθνληαη ζην 2° ρικ 

Δξάκαο-Ξεξνπνηάκνπ, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θαηόπηλ 

πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. άββα Υνξόδνγινπ ηνπ Παλαγώηε, ε νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζε όια 

ηα κέιε ηνπ Δ. δύν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε, γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απόθαζε 

ζην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

Θέμα: Πξόζθιεζε εηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. 

 

Καηά ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξίζθνληαη ηα θάησζη κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 

1. Υνξόδνγινπ άββαο ηνπ Παλαγηώηε, Πξόεδξνο θαη Δ/λσλ ύκβνπινο ηνπ Δ. 

2. Υνξόδνγινπ νθία ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξόεδξνο. 

3. Υνξόδνγινπ Παλαγηώηεο ηνπ άββα, Μέινο. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. 

Ο πξόεδξνο ηνπ Δ.., θ. άββαο Υνξόδνγινπ, αθνύ έιαβε ηνλ ιόγν, αλέθεξε όηη: ύκθσλα κε ην 

λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό πθίζηαηαη ππνρξέσζε ζύγθιεζεο ησλ κεηόρσλ ζε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απόθαζε ζε δηάθνξα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο. Πξνο ηνύην 

πξνηείλεηαη λα ζπγθιεζεί Σαθηηθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 13
ε 

Ινπιίνπ 2016, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζην 2° ρικ Δξάκαο - Ξεξνπνηάκνπ , γηα λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

Θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ [Ιζνινγηζκόο, Λνγαξηαζκόο 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο, Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ Πξνζάξηεκα] ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

2015 κεηά ησλ επ' απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ . 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο από ηελ επζύλε νπνηαζδήπνηε 

θύζεσο, αλαθνξηθά κε ηνλ Ιζνινγηζκό, ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ελ 

γέλεη ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2015 [1/1/2015-31/12/2015]. 

3. Εθινγή ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 2016 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

4. Εθινγή λένπ Δ.. 

5. Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 
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Επηζεκαίλεηαη όηη νη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ άλσ Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε, νθείινπλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, λα θαηαζέζνπλ ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ηηο κεηνρέο ηνπο ή ηελ απόδεημε όηη θαηέζεζαλ ηηο 

κεηνρέο ηνπο είηε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ είηε ζε νπνηαδήπνηε ζηελ Ειιάδα αλώλπκε 

ηξαπεδηθή εηαηξεία, θαζώο επίζεο θαη ηα ηπρόλ έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνύλ ελ 

γέλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απνδέρνληαη νκόθσλα ηελ 

πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο αθξηβώο δηαηππώζεθε θαη απνθαζίδνπλ 

πακςεθεί πεξί απηήο. 

 

Επεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Δ.. θεξύζζεη ηελ ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑ ΜΕΛΗ 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

     Δξάκα 13.07.2016  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 


