
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :<<ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΚΕ >> ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ : <<SAMOS HOME>>. 

  

 Στον Καρλόβασι Σάμου σήμερα 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 , στα 

γραφεία της εταιρείας συγκλήθηκε κατόπιν προσκλήσεως με email η Τακτική Γενική 

Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας : 

<<ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΚΕ >> ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ : <<SAMOS HOME>> 

Προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

για τη χρήση 10/02/2020 – 31/12/2020. 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απαλλαγή των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου         από κάθε 
ευθύνη  για τα πεπραγμένα  της χρήσης του 2020.  

 
 
Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι : 

ΟΝΟΠΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Διαχειριστής Εταίρος  3500  70% 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  Διαχειριστής Εταίρος  1500 30% 

ΣΥΝΟΛΟ                           5000        100% 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκλιση και απαρτία της συνέλευσης , διότι 

παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο 

και αφού δεν διαπιστώθηκε ένσταση για τη λήψη των αποφάσεων οι εταίροι 

προχωρούν στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 
για τη χρήση 10/02/2020 – 31/12/2020. 

 



 Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020 

όπως αυτές επισυνάπτονται. 

 Σημειώνεται , ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις , όπως προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα :  

www.samoshome.gr 

Επίσης σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 (περί ΕΛΠ). 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απαλλαγή των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου         από 
κάθε ευθύνη  για τα πεπραγμένα  της χρήσης του 2020.  

 
Επί του δευτέρου θέματος η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και 

παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε 
ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2020. 
 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Για την εταιρεία. 








	ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ. ΓΕΜΗ 153937751000
	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΜΙΑΚΗ ΙΚΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 153937751000-signed
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΑΜΙΑΚΗ ΙΚΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 153937751000-signed
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΙΑΚΗ ΙΚΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 153937751000-signed

