ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Την 15η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει
στην Κομοτηνή, Οδός Σοφίας Βέμπο αριθμ. 17, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην
Ξάνθη, επί της οδού Μπρωκούμη 30Β, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση. Παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων οι Εταίροι της εταιρείας:
1)Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας, με έξι χιλιάδες
εκατόν είκοσι πέντε (6.125) εταιρικά μερίδια και έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε
(6.125) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
2)Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
3)Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, με δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
4)Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με πέντε χιλιάδες (5.000)
εταιρικά μερίδια και πέντε χιλιάδες (5.000) ψήφους στην συνέλευση των εταίρων,
5)Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, με χίλια διακόσια πενήντα
εταιρικά μερίδια και χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ψήφους στην συνέλευση των
εταίρων,
6)Ο Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης, με δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) εταιρικά μερίδια και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους στην συνέλευση
των εταίρων,
7)Ο Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας, με οκτασκόσια τριάντα
τέσσερα (834) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
8)Ο Εμμανουήλ Σαρρής, του Καλλίστρατου και της Κλειούς, με χίλια εξακόσια εξήντα
επτά (1.667) εταιρικά μερίδια και χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1.667) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων,
9)Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής, με χίλια σαράντα (1.040)
εταιρικά μερίδια σε κεφαλαιακές και δύο χιλιάδες εξακόσια ένα (2.601) εταιρικά
μερίδια σε εξωκεφαλαιακές εισφορές και χίλιες σαράντα ψήφους (1.040) ψήφους στην
συνέλευση των εταίρων.
Επιλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και
γραμματέας ο κ. Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως
ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης και την συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή
προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
α) Είσοδος νέων εταίρων στην Εταιρεία,
β) Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες τριάντα ευρώ
(150.030,00 €) σε κεφαλαιακές εισφορές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων ενός (5.001)
κεφαλαιακών νέων εταιρικών μεριδίων.
Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

α) την εισδοχή νέων εταίρων στην Εταιρεία, ήτοι των:
1) Αργυρόπουλου Χρήστου του Ιωάννη και της Αθηνάς, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που
γεννήθηκε στις 06-03-1973 στην Αθήνα, κάτοικου Αθήνας, οδός Φυλασίων αριθ. 22,
κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΚ.673690/06-03-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α.
Πετραλώνων, με ΑΦΜ 094470520 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) cargyropoulos@alfabetaroto.com
2) Καλογιάννη Δημήτριου του Ιωάννη και της Κατίνας, Συνταξιούχου Δημοσίου
Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις 25-01-1947 στην Κομοτηνή, κάτοικου Αλεξανδρούπολης,
οδός Αυτοκράτειρας Θεοδώρας αρ. 8, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΕ.919866 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, με ΑΦΜ 025591881 της Δ.Ο.Υ.
Αλεξανδρούπολης
και
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(email)
dkalogia@eled.duth.gr

β) Το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες τριάντα ευρώ
(150.030,00 €) σε κεφαλαιακές εισφορές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων ενός (5.001)
κεφαλαιακών νέων εταιρικών μεριδίων. Τα μερίδια αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας, διατέθηκαν στους
υφιστάμενους εταίρους, κατά την αναλογία των εταιρικών μεριδίων που ο καθένας κατέχει,
ήτοι:
-Στον Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη του Φωτίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
χίλια εκατόν εβδομήντα τρία (1.173) εταιρικά μερίδια.
-Στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου
κεφαλαίου, τετρακόσια ογδόντα ένα (481) εταιρικά μερίδια.
-Στην Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου
κεφαλαίου, τετρακόσια ογδόντα ένα (481) εταιρικά μερίδια.
-Στον Χριστόφορο Ρίζο του Κωνσταντίνου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
εννιακόσια εξήντα δύο (962) εταιρικά μερίδια.
-Στην Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
διακόσια τριάντα εννέα (239) εταιρικά μερίδια.
-Στον Δημήτριο Κυριακού του Κυριάκου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
τετρακόσια ογδόντα ένα (481) εταιρικά μερίδια.
-Στον Αθανάσιο Λαζαρίδη του Στέφανου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
εκατόν εξήντα ένα (161) εταιρικά μερίδια.
-Στον Ηλία Κοτόπουλο του Παρασκευά αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
επτακόσια δύο (702) εταιρικά μερίδια.
-Στον Εμμανουήλ Σαρρή του Καλλίστρατου αναλογούν, εκ του νέου κεφαλαίου,
τριακόσια είκοσι ένα (321) εταιρικά μερίδια.
Οι υφιστάμενοι εταίροι Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Μαργαρίτα
Αλεξανδρίδη, Χριστόφορος Ρίζος, Ευθυμία Αλεξανδρίδη, Δημήτριος Κυριακού, Αθανάσιος
Λαζαρίδης, Ηλίας Κοτόπουλος και Εμμανουήλ Σαρρής δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να
λάβουν από το νέο κεφάλαιο τα πέντε χιλιάδες ένα (5.001) εταιρικά μερίδια που τους
αναλογούν, τα οποία διατέθηκαν στους νέους εταίρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 6, παρ. 1.1 του Καταστατικού, οι οποίοι ανέλαβαν συνολικά τον εξής αριθμό νέων
μεριδίων :
Κεφαλαιακές εισφορές:

1. Ο νέος εταίρος Χρήστος Αργυρόπουλος αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες τριακόσια
τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια.
2. Ο νέος εταίρος Δημήτριος Καλογιάννης αναλαμβάνει χίλια εξακόσια εξήντα επτά
(1.667) εταιρικά μερίδια.
Το ως άνω εξ ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τριάντα (150.030,00 €) κεφάλαιο που
αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές εισφορές θα καταβλήθει ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της
Εταιρείας, ως εξής:
1. Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
2. Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
3. Η εκ των εταίρων Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας
θα καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
4. Ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
5. Η εκ των εταίρων Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).
6. Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).
7. Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός
τριάντα ευρώ (30 €).
8. Ο εκ των εταίρων Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της θα καταβάλει μηδέν
ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ
(30 €).
9. Ο εκ των εταίρων Εμμανουήλ Σαρρής του Καλλίστρατου και της Κλειούς θα
καταβάλει μηδέν ευρώ (0,00 €) και θα λάβει μηδέν (0) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας του
καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
10. Ο νέος εταίρος Χρήστος Αργυρόπουλος του Ιωάννη και της Αθηνάς θα καταβάλει
εκατό χιλιάδες είκοσι ευρώ (100.020,00 €) και θα λάβει τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα
τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
11. Ο νέος εταίρος Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννη και της Κατίνας θα καταβάλει
πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (50.010,00 €) και θα λάβει χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1.667)
εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30 €).
Συνεπώς, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των
εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (930.540,00 €), διαιρούμενο σε
τριάντα μία χιλιάδες δεκαοκτώ (31.018) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ
(30 €) το καθένα και καθένας από τους εταίρους θα μετέχει στην εταιρεία ως εξής:
- Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης του Φωτίου και της Μαργαρίτας θα κατέχει έξι
χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (6.125) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα
τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (183.750,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 19,75 %
του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην

εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (6.125)
ψήφους.
- Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 8,06 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
- Η Μαργαρίτα Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας θα κατέχει δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 8,06 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
- Ο Χριστόφορος Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας θα κατέχει πέντε χιλιάδες
(5.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), τα
οποία θα αντιστοιχούν στο 16,12 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των
εταίρων πέντε χιλιάδες (5.000) ψήφους.
- Η Ευθυμία Αλεξανδρίδη του Δημητρίου και της Δήμητρας θα κατέχει χίλια
διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 4,03 % του συνόλου των
μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και θα
έχει στην συνέλευση των εταίρων χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ψήφους.
- Ο Δημήτριος Κυριακού του Κυριάκου και της Πηνελόπης θα κατέχει δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(75.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 8,06 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ψήφους.
- Ο Αθανάσιος Λαζαρίδης του Στέφανου και της Μάρθας θα κατέχει οκτακόσια
τριάντα τέσσερα (834) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι ευρώ
(25.020,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 2,69 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) ψήφους.
- Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής θα κατέχει χίλια σαράντα
εταιρικά μερίδια (1.040) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα μίας χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (31.200,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 3,35 % του συνόλου των
μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα
έχει στην συνέλευση των εταίρων χίλιες σαράντα (1.040) ψήφους.
- Ο Εμμανουήλ Σαρρής του Καλλίστρατου και της Κλειούς θα κατέχει χίλια εξακόσια
εξήντα επτά (1.667) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ
(50.010,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 5,37 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1.667) ψήφους.
- Ο Χρήστος Αργυρόπουλος του Ιωάννη και της Αθηνάς θα κατέχει τρείς χιλιάδες
τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων είκοσι
ευρώ (100.020,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 10,75 % του συνόλου των μεριδίων της
εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην
συνέλευση των εταίρων τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.334) ψήφους.
- Ο Δημήτριος Καλογιάννης του Ιωάννη και της Κατίνας θα κατέχει χίλια εξακόσια
εξήντα επτά (1.667) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ
(50.010,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν 5,37 % του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και

θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των
εταίρων χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1.667) ψήφους.
- Ο Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά και της Ροδής θα κατέχει δύο χιλιάδες
εξακόσια ένα (2.601) εταιρικά μερίδια, σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα ευρώ (78.030,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 8,39 %
του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην
εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων μηδέν (0) ψήφους.

Μετά ταύτα, καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό.
Το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των
Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης της Εταιρείας.
Ο Διαχειριστής

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης

