ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Καλαµάτα σήµερα στις 30-6-2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή στα
γραφεία

της

ενταύθα

«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

εδρεύουσας

ανώνυµης

ΑΝΩΝΥΜΗ

εταιρίας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

µε
–

την

επωνυµία

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

–

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
τον διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρίας, ύστερα από
πρόσκληση του αρχαιοτέρου συµβούλου του κ. Νικολάου Παντελοπούλου, παρισταµένων
των µελών του :
1) Νικολάου Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαµάτας, οδός Ακοβίτικα
αρ. 35 .
2) Γεωργίου Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαµάτας, οδός Ακοβίτικα
αρ. 35.
3) Σοφίας Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαµάτας, οδός Ακοβίτικα αρ.
35 και
αφού βρέθηκε σε απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας,
µε την παρουσία όλων των µελών του έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ηµερησία
διάταξη .
ΘΕΜΑ 1ον: Συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα
Ο Πρόεδρος του προηγουµένου ∆.Σ. κ. Νικόλαος Παντελόπουλος, καταλαµβάνοντας
την θέση του προσωρινού προέδρου του Συµβουλίου ανακοινώνει σ' αυτό την απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας της 30-6-2015, σύµφωνα µε την
οποία εξελέγησαν µέλη του ∆.Σ. και καλεί αυτούς να προβούν σε εκλογή

Προέδρου,

Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα συµβούλου, καθώς και Συµβούλου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία και αναθέτει
καθήκοντα ως εξής :
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, Πρόεδρος.
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
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

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,
Σύµβουλος.
ΘΕΜΑ 2ον: Ανάθεση της άσκησης δικαιωµάτων και εξουσιών του ∆.Σ. σε µέλη
του .Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωµάτων και εξουσιών
του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της
εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισµό στον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Παντελόπουλο
και στον Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλό του κ. Γεώργιο Παντελόπουλο, οι οποίοι
από κοινού αλλά και ο καθένας τους ξεχωριστά εξουσιοδοτούνται από το ∆.Σ., κατά τη
διάρκεια της θητείας του αυτής, δηλαδή από σήµερα και µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους
δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), εκτός από τα θέµατα για τα οποία σύµφωνα µε το νόµο και
το καταστατικό της εταιρίας είναι αρµόδια η Γενική Συνέλευση των µετόχων, να
αποφασίζουν από κοινού αλλά και ο καθένας από µόνος του χωριστά για κάθε άλλο θέµα
που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας
της και αναλαµβάνουν από κοινού αλλά και ο καθένας από µόνος του χωριστά για
λογαριασµό και στο όνοµά της κάθε είδους υποχρεώσεις µε µόνη την υπογραφή τους που
µπαίνει κάτω από την επωνυµία της εταιρίας .
ΘΕΜΑ 3ον: Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρίας .Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει σύµφωνα µε το νόµο να δηµοσιευθεί
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. ανακοίνωση που να περιλαµβάνει την σύνθεση του
σηµερινού ∆.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοµατεπώνυµα των εκπροσώπων της, των
οποίων οι υπογραφές δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο της Ανώνυµης εταιρίας.
Ύστερα από αυτά µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση
αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε το άρθρο 26
του καταστατικού της εταιρίας στο ειδικά προς τούτο τηρούµενο βιβλίο πρακτικών και
υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη
Παντελόπουλος Γεώργιος

( Νικόλαος Παντελόπουλος )

Παντελοπούλου Σοφία

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόµιµα τηρούµενο πρακτικών ∆.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 ) .-

