ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Ανώνυµης εταιρίας µε την
επωνυµία

«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

–

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», που έχει την έδρα της στην Καλαµάτα, της 30-06-2015.
Στη Καλαµάτα σήµερα στις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε
(2015), ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της, που
βρίσκονται στην Καλαµάτα, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης εταιρίας µε την
επωνυµία

«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

–

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από νοµότυπη
πρόσκλησή των από το ∆.Σ. της εταιρίας, που έγινε σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του
ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας και που περιελάµβανε τον τόπο το οίκηµα, την
χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και
τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που ορίσθηκε για τη συνέλευση σε
εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρίας στη Καλαµάτα.
Την έδρα του προσωρινού προέδρου της συνελεύσεως καταλαµβάνει σύµφωνα µε το
καταστατικό της εταιρίας ο Πρόεδρος του ∆.Σ. αυτής κ. Νικόλαος Παντελόπουλος
προσλαµβάνοντας ως προσωρινή γραµµατέα την παριστάµενη µέτοχο κ. Σοφία
Παντελοπούλου.
Ο Προσωρινός πρόεδρος µετά από έρευνα και εξακρίβωση ότι τηρήθηκαν οι
διατυπώσεις του νόµου για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και των
άρθρων 11 έως και 14 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας διαβάζει τον κατάλογο των
κ.κ. Μετόχων ή των αντιπροσώπων των που δήλωσαν συµµετοχή στη Συνέλευση, που
νόµιµα τοιχοκολλήθηκε σε εµφανές µέρος του καταστήµατος της εταιρίας στη Καλαµάτα 48
ώρες προ της Γενικής Συνελεύσεως και που έχει ως εξής :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Των µετόχων της Ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

–

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

–

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«PANPROD S.A.», που έχει την έδρα της στην Καλαµάτα, οι οποίοι δήλωσαν συµµετοχή
στην Τακτική Γ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2015.Α/Α. Ονοµατεπώνυµο

∆ιεύθυνση

Αριθµός Μετοχών

∆ικαιολογητικά

και ψήφων

καταθέσεως

--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Νικόλαος Παντελόπουλος

Καλαµάτα

70.000

Αποδ. εταιρίας
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2. Γεώργιος Παντελόπουλος

Καλαµάτα

35.000

"

"

3. Σοφία Παντελοπούλου

Καλαµάτα

35.000

"

"

Σύνολο

140.000

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκαν παρόντες οι παραπάνω κ.κ.
Μέτοχοι, µετά από έλεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των µετόχων και του
εµπροθέσµου αυτής και επειδή δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση, εγκρίνεται από όλους τους
παρισταµένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ. Μετόχων, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στην παρούσα Γενική Συνέλευση, µε το σηµειούµενο στον καθένα αριθµό ψήφων και έτσι
στην παρούσα Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι που συµµετέχουν νόµιµα, έχοντες
συνολικά 140.000 ψήφους, εκπροσωπούν 140.000 µετοχές, δηλαδή το σύνολο των µετοχών
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, της Συνελεύσεως ευρισκοµένης σε απαρτία για τη
λήψη κάθε φύσεως αποφάσεως.
Ύστερα από αυτά, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τους παρισταµένους κ.κ.
Μετόχους σε εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως και µε µυστική δια
ψηφοδελτίων ψηφοφορία εκλέγεται παµψηφεί µε ψήφους 140.000 Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος
Παντελόπουλος και γραµµατέας η κ. Σοφία Παντελοπούλου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τη Γ.Σ. όπως επιληφθεί των θεµάτων της ηµερησίας
διατάξεως, που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση της Γ.Σ. από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η
οποία δηµοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. και έχει ως εξής :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της

εταιρίας

µε

την

επωνυµία

«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», που εδρεύει
στη Καλαµάτα.***************
Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας µας, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του
καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
30ην Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας που
βρίσκονται στη Καλαµάτα, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της
ηµερησίας διατάξεως :
1. – Υποβολή των ετησίων Οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού,
λογαριασµού

αποτελεσµάτων

χρήσεως,

πίνακα

διαθέσεως

αποτελεσµάτων

προσαρτήµατος) της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και της επ’
αυτών επεξηγηµατικής εκθέσεως του ∆.Σ. και της εκθέσεως των ελεγκτών.
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2. – Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων µετά των αποτελεσµάτων
χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και απαλλαγή του
∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.
3. – ∆ιάθεση κερδών – Μη διανοµή µερίσµατος
4.– Ορισµός ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την
διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2015.
5. – ∆ιάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
∆ικαίωµα προς παράσταση στη Γ.Σ. έχει σύµφωνα µε τον νόµο, κάθε µέτοχος
µιας (1) τουλάχιστον µετοχής. Η κυριότητα των µετοχών αποδεικνύεται δια της
καταθέσεως αυτών στο Ταµείο της εταιρίας ή σε µία αναγνωρισµένη στην Ελλάδα
ανώνυµη τραπεζική εταιρία ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων. Οι µετοχές ή τα
πιστοποιητικά της καταθέσεως των µετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. Μετόχων
πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ορισθείσης για τη
συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα
απόδειξη ως εισιτήριος στη Γενική Συνέλευση .
Καλαµάτα 30 Μαΐου 2015
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή των ετησίων Οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού,
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων προσαρτήµατος)
της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και της επ’ αυτών επεξηγηµατικής
εκθέσεως του ∆.Σ. και της εκθέσεως των ελεγκτών.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας και Πρόεδρος της παρούσης Γ.Σ. κ. Νικόλαος
Παντελόπουλος, διαβάζει προς τη Γ.Σ. την προς αυτή από 30-5-2015 νοµότυπα και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κωδ/νου Ν. 2190/1920 συντεταγµένη έκθεση του ∆.Σ. επί των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων της ληξάσης την 31-12-2014 χρήσεως ως και επί των λοιπών
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, καθώς και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, οι οποίες
έχουν ως εξής:
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης 01/01 - 31/12/2014 της εταιρίας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
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Οι προς έγκριση οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν µε κάθε προσοχή και
επιµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», του
Κ.Φ.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε µε ακρίβεια την οικονοµική
κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, που είναι η έβδοµη εταιρική χρήση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση της
εταιρίας σε όλους τους τοµείς.
Το αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών
(πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 2.897.325,44 ευρώ.
Η πορεία της εταιρίας για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν
ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη µείωση του
κόστους λειτουργίας της εταιρίας και την ανασυγκρότηση του τµήµατος πωλήσεων.
Και τώρα προχωράµε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα
ποσά της προηγούµενης χρήσης.
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 2.320.165,09 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό
ανέρχεται σε 1.890.213,98 Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ανέρχονται σε 0,00 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό 1.546.679,22 ευρώ. Οι διαγραφές Επισφαλών
Απαιτήσεων ανέρχονται σε ποσό 100.000,00 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται σε
2.663.699,85 τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρίας ανήλθαν σε
2.897.325,44 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως ανέρχονται 27.289,08 ευρώ. Στο ποσό
των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούµενης
χρήσεως εκ 119.362,96 ευρώ και αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως εκ ευρώ
7.895,16 αποµένουν κέρδη εις νέον 137.787,18 ευρώ, τα οποία προτείνουµε να διανεµηθούν
ως ακολούθως:
- Τακτικό αποθεµατικό

ευρώ.

- Μερίσµατα πληρωτέα ευρώ.

969,70
0,00

- Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ.

137.787,18

Σύνολο ευρώ.

138.756,88

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιµά της συνάλλαγµα.
Τελειώνοντας την έκθεσή µας θέλουµε να τονίσουµε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι
εργαζόµενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσµατος.
Από τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβησαν γεγονότα που µπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές ούτε αναµένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό
διάστηµα δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία
των εργασιών της εταιρείας.
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Αυτά είναι µε λίγα λόγια κύριοι µέτοχοι τα αποτελέσµατα και οι δραστηριότητες της
εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούµε µε τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε µαζί µε τις
οικονοµικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόµη να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
Καλαµάτα, 30 Μαΐου 2015
Με τιµή
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Θέµα 2ον: Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων µετά των
αποτελεσµάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και
απαλλαγή του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη διαχειριστική
αυτή χρήση.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Νικόλαος Παντελόπουλος υποβάλλει και αναλύει προς τη
Γ.Σ. τις νόµιµα συνταχθείσες και εµπρόθεσµα δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, προσαρτήµατος) στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.
Ύστερα από τα παραπάνω η Γ.Σ. οµόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της 31-12-2014 µετά των αποτελεσµάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου
από 1-1-2014 έως 31-12-2014, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ∆.Σ της εταιρίας κατά την
συνεδρίαση της 30-5-2015 και εµφανίζεται στο δηµοσιευθέντα ισολογισµό της 31-12-2014.
Ύστερα από την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της 31-12-2014
και των εκθέσεων του ∆.Σ. και των ελεγκτών, η Γ.Σ. µε ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε
µε ονοµαστική κλήση, αποφάσισε οµόφωνα την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από κάθε
ευθύνη για τα πεπραγµένα κατά τη λήξασα την 31-12-2014 χρήση, δια ψήφων 140.000,
δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των µετοχών, οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Και ακολούθως η Γ.Σ. δι’ ειδικής ψηφοφορίας που έγινε
δι’ ονοµαστικής κλήσεως, αποφάσισε οµόφωνα δια ψήφων 140.000 την απαλλαγή και των
ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως.
ΘΕΜΑ 3ον : ∆ιάθεση κερδών της εταιρίας – Μη διανοµή µερίσµατος
Επί του θέµατος αυτού η Γ.Σ. εγκρίνει οµόφωνα και παµψηφεί τη διάθεση των
κερδών της εταιρίας ως εξής :
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Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως

27.289,08€

Μείον : Φόρος Εισοδήµατος

7.895,16 €
------------------

Υπόλοιπο Κερδών

119.362,96 €

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό

969,70€

3. Μερίσµατα πληρωτέα

0,00€

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

137.787,18€
-------------------Σύνολο

138.756,88 €

∆ε θα διανεµηθεί µέρισµα κατά την εταιρική χρήση 2014.

Θέµα 4ον: Ορισµός ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την
διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2015.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. η Γενική Συνέλευση οµόφωνα και
παµψηφεί Εκλέγει-Ορίζει την ελεγκτική εταιρεία µε την επωνυµία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. µε έδρα στην Αγία Παρασκευή, Λ.Μεσογείων 449 και Α.Μ ΣΟΕΛ 173 και
Α.Μ ΕΛΤΕ 041 για την διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της
Χρήσεως 2015 και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό της αµοιβής
της.

Θέµα 5ον: Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτός ηµερησίας διάταξης
µε συµφωνία και παρουσία του συνόλου των µετόχων της εταιρείας)
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Νικόλαος Παντελόπουλος, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε ότι
σήµερα την 30-6-2015 λήγει η θητεία του υφιστάµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας
και κατόπιν τούτου επιβάλλεται να γίνει εκλογή νέων µελών ∆.Σ., που θα διοικήσει την
εταιρία για τα επόµενα έξι χρόνια, δηλαδή µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας
που θα συνέλθει µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021). Ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποτελείται υποχρεωτικά από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη, µπορούν δε να επανεκλεγούν και
τα απερχόµενα µέλη του ∆.Σ..
Επί του θέµατος αυτού η Γ.Σ. και σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού
της εταιρίας ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε οµόφωνα να εκλεγούν τρία (3)
µέλη για το νέο ∆.Σ. της εταιρίας. Με µυστική δε ψηφοφορία που ακολούθησε
επανεξελέγησαν οµόφωνα τα παρακάτω µέλη, που θα αποτελέσουν το νέο ∆.Σ της εταιρίας:
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1.- Νικόλαος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, έµπορος, Έλληνας
υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1976, κάτοικος Καλαµάτας οδός Ακοβίτικα αρ.
35, κάτοχος του Α.∆.Τ. µε αριθ. ΑΒ -083755, µε ΑΦΜ 046347302.
2. Γεώργιος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος,
έµπορος, που γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1978, κάτοικος Καλαµάτας οδός Ακοβίτικα αρ.
35, κάτοχος του Α.∆.Τ. µε αριθ. Φ-927222, µε ΑΦΜ 124851584 .
3. Σοφία Παντελοπούλου του Χαριλάου και της Ελένης, Ελληνίδα υπήκοος,
έµπορος, που γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1977, κάτοικος Καλαµάτας οδός Ακοβίτικα αρ.
35, κάτοχος του Α.∆.Τ. µε αριθ. Σ-711914, µε ΑΦΜ 133608858.

Ύστερα από αυτά µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση
αυτή, αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που νόµιµα καταχωρήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
12 του καταστατικού της εταιρίας στο ειδικά προς τούτο τηρούµενο βιβλίο και υπογράφεται,
όπως ακολουθεί :
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παντελόπουλος

Η Γραµµατέας

Σοφία Παντελοπούλου

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόµιµα τηρούµενο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρίας
µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ –
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», που εδρεύει στη Καλαµάτα.Καλαµάτα, 1-7-2015
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

( Νικόλαος Παντελόπουλος ) .-

