
                         Ππακηικό Νο. 1 

                       Αποθάζεων ηων εηαίπων (Γ.Σ.) και αποθάζεων ηηρ διασείπιζηρ  

    ηηρ Εηαιπίαρ με ηην επωνςμία: «Coffee Choice Ιδιωηική Κεθαλαιοςσική 

Εηαιπεία»   

         και διακπιηικό ηίηλο « Coffee Choice »  

                                                   Σςνεδπίαζηρ ηηρ 10
ηρ

-2-2016 
            

 

           Σηε Λάξηζα ζήκεξα ηελ 10
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016 εκέξα Τεηάξηε  θαη ώξα 10

ε
 πξσηλή ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξίαο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δεκνηηθή Ελόηεηα Λάξηζαο ηνπ Δήκνπ θαη Π.Ε. 

Λάξηζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο νδνύ Λαγνύ 6.  

Ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Δηαρεηξηζηή, ζπλήιζε ζε ζύζθεςε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 

Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «Coffee Choice Ιδιωηική Κεθαλαιοςσική Εηαιπεία»   

και διακπιηικό ηίηλο « Coffee Choice »  

γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ηνπ  κνλαδηθνύ  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

      Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, 

δεδνκέλνπ όηη παξαβξέζεθε ν κνλαδηθόο εηαίξνο, δειαδή: 

 

1) Ιωάννηρ Βλάσορ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Σνθίαο, δηαρεηξηζηήο θαη εηαίξνο   

2) Αθανάζιορ Μανώληρ ηνπ Ισάλλε θαη ηεο Σηακαηίαο,  

3) Νικόλαορ Κονηοζηάθηρ ηνπ Κσλ/λνπ θαη ηεο Φαλήο, 

άξρηζε ε ζπλεδξίαζε επί ηνπ  κνλαδηθνύ  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ήηνη: 

 

Μοναδικό θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ 
Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο Εηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ. 

 

Επί ηος Θέμαηορ:  Ο Δηαρεηξηζηήο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θ. Ιωάννηρ Βλάσορ ηνπ Γεσξγίνπ, 

θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ.2 πηζηνπνηεί ηελ θαηαβνιή ηνπ 

εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο,  όπσο εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ππνβάιιεη ζηελ επνπηεύνπζα αξρή Πξαθηηθό εηδηθήο 

ζπλεδξίαζεο, ζηελ νπνία πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ Εηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ. Σηελ ζπλέρεηα ε 

Γ.Σ. ιακβάλεη γλώζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θαη από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο δηαπηζηώλεη όηη έγηλε 

πξάγκαηη ε θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ύςνπο, δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ θαηαβιεηέν 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ σο αθνινύζσο:  

α) κε θαηάζεζε κεηξεηώλ: έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ (6.400), ηα νπνία θαηαβιήζεζαλ από 

ηνλ εηαίξν Ιωάννη Βλάσο ηελ 21/1/2016 ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο, 

β) κε θαηάζεζε κεηξεηώλ: ηξηώλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ (3.500), ηα νπνία θαηαβιήζεζαλ από 

ηνλ εηαίξν Αθανάζιο Μανώλη ηελ 21/1/2016 ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο 

γ) κε θαηάζεζε κεηξεηώλ: εθαηό επξώ (100), ηα νπνία θαηαβιήζεζαλ από ηνλ εηαίξν Νικόλαο 

Κονηοζηάθη ηελ 21/1/2016 ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο. 
 

        Η Γεληθή Σπλέιεπζε εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηνλ Δηαρεηξηζηή, λα ππνβάιιεη αληίγξαθν ηνπ  

παξόληνο πξαθηηθνύ ζηελ επνπηεύνπζα αξρή κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ην άξζξν 5 παξ.2 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

             

        Με  ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε, Ο Δηαρεηξηζηήο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

έθιεηζε ηε ζπλεδξίαζε. 

        Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, αλαγλώζζεθε, βεβαηώζεθε  θαη ππνγξάθεθε σο 

αθνινύζσο:  

 

        

 Ο Δηαρεηξηζηήο ηεο                                                        Οη εηαίξνη 



Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

 

      

 

Ιωάννηρ Γ. Βλάσορ                                   Αθανάζιορ Ι. Μανώληρ     Νικόλαορ Κ. Κονηοζηάθηρ 

 

   

 

  

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν Πξαθηηθώλ ησλ                                                                                                                            

Αποθάζεων ηων εηαίπων (Γ.Σ.) και αποθάζεων  

                         ηηρ διασείπιζηρ 
                     

                          Λάξηζα 10-2-2016 

      Ο Δηαρεηξηζηήο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο  

 

 

 

            Ιωάννηρ Γ. Βλάσορ  


