43ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
«Λαμππάκορ Ανώνςμη Εμποπική Εηαιπία »
ηεο 31/07/2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο «Λαμππάκορ Ανώνςμη Εμποπική
Εηαιπία » ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 31ε Ινπιίνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 19:00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Καηεξίλε επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ 1
θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηεο Πξνέδξνπ & Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θ. Μαξίαο
Λακπξάθνπ, πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:
Θ έ μ α : Ππόζκληζη Εηήζιαρ Τακηικήρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ Μεηόσων
Σεο ζπλεδξηάζεσο πξνήδξεπζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Μαξία Λακπξάθνπ θαη ηα
πξαθηηθά ηήξεζε ν Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. θ. ηπιηαλόο Αξβαλίηεο.
Παξίζηαλην νη θ.θ.:
1. Μαξία Λακπξάθνπ, Πξόεδξνο & Γ. ύκβνπινο
2. Υξηζηίλα Νηθάθε, Αληηπξόεδξνο
3. ηπιηαλόο Αξβαλίηεο, Γξακκαηέαο
Παξόλησλ 3 κειώλ επί ζπλόινπ 3 κειώλ ηνπ Γ.. θαη επνκέλσο, ππαξρνύζεο
ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο απαξηίαο, ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Η Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Μαξία Λακπξάθνπ, πιεξνθνξεί ηα
κέιε όηη ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό είλαη ππνρξεσκέλνη λα
ζπγθαιέζνπλ ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο ζε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ

απνθάζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηεο θαη

πξνηείλεη λα ζπγθιεζεί ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:00,
ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Καηεξίλε, νδόο 25εο Μαξηίνπ αξηζκόο 1.
Θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο
2016, κεηά ησλ επ’ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηώλ.
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2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ην πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2016.
3. Οξηζκόο ειεγθηώλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2017.
Σελ πξόηαζε απηή ηνπ θ. Πξνέδξνπ απνδέρνληαη νκόθσλα όια ηα κέιε ηνπ
Γ.. θαη απνθαζίδνπλ πακςεθεί επ’ απηνύ.
Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη
ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Η Αληηπξόεδξνο

Ο Γξακκαηέαο

Αθξηβέο Αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
εηαηξίαο.
Καηεξίλε 31-07-2017
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ..
& Γηεπζ. ύκβνπινο

Μαξία Γ. Λακπξάθνπ

