Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Εν Λουτρακίω σήµερον την 10/5/2015, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10 π.µ. προσήλθον ενταύθα και
εις τα Γραφεία της Εταιρείας «ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ» κείµενα επί της οδού Γ. Λέκκα 17 συµφώνως
προς το καταστατικό της Εταιρείας, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι :
1) Φίλιππος Φιλιππίδης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, για τον εαυτό του ατοµικά και
ως πληρεξούσιος του κ. Αργυρίου Κάλµπαρη ο οποίος εξουσιοδότησε γραπτώς τον κύριο
Φίλιππο Φιλιππίδη όπως παρευρεθεί, τον εκπροσωπήσει και ψηφίσει αντ’ αυτού και για
λογαριασµό του µε την από 23.05.2012 γραπτή εξουσιοδότηση του.
2) Σοφία Φιλιππίδου, Αντιπρόεδρος,
3) Έλλη Φιλιππίδου, Μέλος.
Συγκροτηθείσης ούτω της νοµίµου απαρτίας, προέβηµεν εις την λήψιν αποφάσεως επί του
κατωτέρω θέµατος :
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του ∆.Σ Φίλιππος Φιλιππίδης, λέγει ότι, δέον όπως εντός νοµίµων
προθεσµιών συγκαλέσοµε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, για να
εγκρίνει τα πεπραγµένα της χρήσεως 2014 και να µειώσει την ονοµαστική αξία της µετοχής
καθώς και να αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση των
διαφορών αναπροσαρµογής που προέκυψαν από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας και
ως ηµεροµηνία συγκλήσεως προτείνει την 30ην Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 π.µ.
Το ∆ιοικ. Συµβούλιο, µετά την εισήγηση του Προέδρου και µετ’ ανταλλαγή γνωµών οµοφώνως :
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και ορίζει ηµέρα Συγκλήσεως της Ετήσιας Γενικής
Συνελεύσεως την 30ην Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 π.µ και στα επί της οδού Γ.
Λέκκα 17, γραφεία της Εταιρείας µε θέµατα ηµερησίας διατάξεως τα ακόλουθα :
ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.
ον
ΘΕΜΑ 2 : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.
ΘΕΜΑ 3ον : Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ από πάσης ευθύνης για την χρήση 2014.
ΘΕΜΑ 4ον : Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το
µετοχικό κεφάλαιο ως εξής :
∆ιαίρεση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια δύο µε ταυτόχρονη έκδοση νέων µετοχών
ώστε να καλυφθεί το υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο και εν συνεχεία αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση των ∆ιαφορών Αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων της
Εταιρείας, ύψους 147.237,00 έτσι, ώστε το µετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε 389.895,00 και εν
συνεχεία έκδοση νέων µετοχών
αναλόγων προς το ως άνω σχηµατιζόµενο κεφάλαιο
τροποποίηση και ανάλογη διανοµή τους στους µετόχους της Εταιρείας και κωδικοποίηση του
καταστατικού σύµφωνη µε την ως άνω τροποποίηση.
Μετά ταύτα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αναθέτει την εντολή εις τον Πρόεδρο του
∆.Σ να προβεί εµπροθέσµως εις τις νόµιµες δηµοσιεύσεις και προετοιµάσει κατά τα άλλα την
Γενική Συνέλευση.
Μεθ’ ο µη υπάρχοντος εταίρου θέµατος λύεται η συνεδρίασις.
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