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Πρακτικό  

ΤΗΣ ΑΠΟ 28-6-2013  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε." 

 

Στην Αθήνα , σήµερα, 28 Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της  έδρας  της 

εταιρείας, στην Πεύκη Αττικής  επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθµός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε." Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο εκπρόσωπος της  

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." που κατέχει το 100% των 

60.000 µετοχών της εταιρείας, κος  ∆ηµήτριος Πολύχρονος και η συµβολαιογράφος  κα Σοφία Κούσουλα – Παναγάκη 

σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.  

Η Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν έγινε διότι ο µοναδικός µέτοχος ο οποίος παρίσταται κατά 

τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 22-3 2013 δήλωσε ότι θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση και ζήτησε να 

µην δηµοσιευθεί η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η παρουσία της συµβολαιογράφου κας  Σοφία Κούσουλα – 

Παναγάκη καλύπτει την υποχρέωση του νόµου περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως µε την παρουσία ενός µετόχου  

 

Πίνακας Μετόχων 

Α/α Ονοµατεπώνυµο  

 ή Επωνυµία Μετόχων 

∆ιεύθυνση  

 ή Έδρα Μετόχων 

Αριθµός 

µετοχών & 

ψήφων 

% επί 60.000 

µετοχών 

Συµµετοχή 

αυτοπρόσωπη ή δια 

αντιπροσώπου 

1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε 

Λυγιάς Ναυπάκτου , 

Τ.Κ. 30300 

60.000 100 % ∆ηµήτριος Πολύχρονος  

  ΣΥΝΟΛΟ 60.000 100 %  

 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο µοναδικός µέτοχος και µετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εκλέγεται από τον µόνο µέτοχο το Προεδρείο. Πρόεδρος της συνέλευσης  ορίζεται ο κος 

∆ηµήτριος  Πολύχρονος και Γραµµατέας και ψηφολέκτης η κα Τράκα Φωτεινή. 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας ∆ιάταξης 

για τη λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά  : 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 1ης υπερδωδεκάµηνης  

εταιρικής χρήσης  ( 27-6-2011 έως 31-12-2012) – Ισολογισµός και Σηµειώσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Π. 

2. Έγκριση πίνακος διανοµής κερδών  

3. 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 . 

4. Αύξηση κεφαλαίου µε εισφορά του µοναδικού µετόχου. 

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού  

6. Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

7. ∆ιάφορες  ανακοινώσεις. 



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 

Γ.Ε.Μ.Η 116498001000  Α.Φ.Μ. 800330574 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ THΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650 
  

 

 2

 

Θέµα 1ο :«Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 1ης 

υπερδωδεκάµηνης εταιρικής χρήσης ( 27-6-2011 έως 31-12-2012) – Ισολογισµός και Σηµειώσεις 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

 Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισµό της υπερδωδεκάµηνης χρήσης ( 27-6-2011 έως 31-12-

2012), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή την 22η Μαρτίου 2013, µαζί µε την 

Έκθεση του ∆.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόµενο των Σηµειώσεων και της  Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 27-

6-2011 έως 31-12-2012  καθώς και της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως του ∆.Σ. έχουν ως δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας. www.energiakipineias-sa.gr.  

 Ο Ισολογισµός της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 αφού αναρτήθηκε στο site της 

εταιρία(www.energiakipineias-sa.gr) :όπως προβλέπει ο νόµος , υποβλήθηκε  την 6η Ιουνίου 2013  στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (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 :  

 α) έλαβε γνώση του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆.Σ. για τα πεπραγµένα της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 

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  27-6-2011 έως 31-12-2012  όπως αυτές προτείνονται 

από το ∆.Σ. και παρατίθενται παρακάτω  

 β) την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012.  

 

Θέµα 2ο :« Έγκριση πίνακος διανοµής κερδών της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012.»  

Η γενική συνέλευση µε απαρτία 100%  αποφάσισε τη µη διανοµή κερδών.  

 

Θέµα 3ο : «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» 

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 της τρέχουσας χρήσης 2013. H αµοιβή ορίζεται για τον έλεγχο των Ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων στο ποσό των € 800 (οκτακόσια ευρώ) και για το φορολογικό έλεγχο στο ποσό € 1.200 ( χίλια 

διακόσια)  
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Θέµα 4ο : « Αύξηση κεφαλαίου µε εισφορά του µοναδικού µετόχου » 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την επάρκεια κεφαλαίου κινήσεως της εταιρίας απαιτείται η αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου κατά € 240.000 ( διακόσια σαράντα χιλιάδες ευρώ)  

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου κατά € 240.000 ( διακόσια σαράντα χιλιάδες ευρώ). µε 

αναπροσαρµογή της τιµής της µετοχής. Το συνολικό κεφάλαιο µετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

600.000,00   ( εξακοσίων  χιλιάδων ευρώ) διαιρούµενο σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) µετοχές αξίας 10 € (δέκα ευρώ) 

έκαστη.  

 

Θέµα 5ο «Tροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού»  

Η Γενική Συνέλευση µετά την απόφαση αύξησης του κεφαλαίου αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 ως κάτωθι : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

1.- Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 600.000,00 ( εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) και διαιρείται 

σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10  (δέκα ευρώ ) η κάθε µία.  

Το κεφάλαιο δηµιουργήθηκε : 

• Με αρχική εισφορά κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας 60.000 €  (εξήντα χιλιάδες ευρώ) τα οποία 

καταβλήθηκαν από τον ιδρυτή µέτοχο διαιρούµενο σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες)  µετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. 

• Με την αύξηση κατόπιν της από 19-10-2011 απόφασης της έκτακτης  Γενικής Συνελεύσεως του µετοχικού κεφαλαίου 

κατά  € 300.000,00 ( τριακόσιες χιλιάδες  ευρώ) µε µετρητά µέσω τραπέζης, µε αποτέλεσµα το συνολικό κεφάλαιο 

της εταιρείας να ανέρχεται σε 360.000,00  ( τριακόσιες εξήντα χιλιάδες  ευρώ) διαιρούµενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 

60.000  µετοχές ονοµαστικής αξίας  6 € (έξι ευρώ )εκάστη. 

• Με την αύξηση κατόπιν της από 28-6-2013  απόφασης της τακτικής  Γενικής Συνελεύσεως του µετοχικού κεφαλαίου 

κατά  € 240.000,00 (διακόσιες  χιλιάδες  ευρώ) µε µετρητά µέσω τραπέζης, µε αποτέλεσµα το συνολικό κεφάλαιο 

της εταιρείας να ανέρχεται σε 600.000,00  ( εξακόσιες χιλιάδες  ευρώ) διαιρούµενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 60.000  

µετοχές ονοµαστικής αξίας  € 10  (δέκα ευρώ ) εκάστη. 

 

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η µη αυτού 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται µέσα σε προθεσµία δύο 

 (2) µηνών από την ορισθείσα προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης. 

3.- Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη των δέκα πέντε (15) ηµερών 

και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της 

Εταιρείας. 

4.- Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

του καταστατικού, η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ηµέρα της λήψης της σχετικής 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έναν (1) 

ακόµη µήνα.  

5.- Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία 

υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν 
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εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α! του ΚΝ 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου 

ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-  

6.- Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις 

µετοχών µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε 

λογαριασµό επ’ ονόµατι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  

7.- Καµία αύξηση του κεφαλαίου δεν µπορεί να αποφασισθεί πριν τη δηµοσίευση, κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε! του ΚΝ 

2190/1920, της πρόσκλησης για πληρωµή της τελευταίας οφειλόµενης δόσης, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση 

επιβαλλόµενη από διάταξη Νόµου. 

 

Θέµα 6ο «Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου»  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την καταβολή αµοιβής στα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η Γ.Σ. µετά από ζήτηση αποφασίζει οµόφωνα : 

α) την καταβολή στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι του καθαρού ποσού € 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) 

ως αµοιβή για τη χρήση 2013, πλέον των αναλογούντων φόρων. 

β) την διανοµή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα µέλη θα γίνει µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

 

                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ               ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 


