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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«MINABΡΑ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Στην Καλλιθέα σήµερα την 15η Ιουλΐου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8η 

πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας «MINABΡΑ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οδού 

Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4, συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αυτής, µετά από πρόσκληση του Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής, 

κ. Βασίλειου Λαµπρινίδη, για να λάβει απόφαση επί του θέµατος της ηµερησίας 

διατάξεως.    

 

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 

1. Βασίλειος Λαµπρινίδης  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

2. Κωνσταντίνος Λαµπρινίδης  Μέλος 

3. ∆ηµήτριος Ρουσέτης   Μέλος  
 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης 

και εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος της ηµερησίας διατάξεως και αρχίζει η 

συνεδρίαση. 



 

ΘΕΜΑ     : «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» 

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Βασίλειου Λαµπρινίδη, το ∆.Σ. 

της εταιρείας αποφασίζει οµόφωνα την σύγκληση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης την 08η Αυγούστου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10η πρωινή, 

στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα,  επί της οδού 

Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4. 

 

 

 

 

 

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής : 

 

«MINABΡΑ Α.Ε.»  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. ΜΑΕ 60748/01ΝΤ/Β/06/93 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους 

µετόχους της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία «MINABΡΑ Α.Ε.» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση την 08 η Αυγούστου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα,  επί 

της οδού Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 

παρακάτω θέµατα : 

1. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Ισολογισµού της 

9ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 - 31.12.2015), του λογαριασµού των 



αποτελεσµάτων της χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων 

χρήσης, του προσαρτήµατος, καθώς και της σχετικής εκθέσεως του 

∆.Σ. και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη 

διαχείρισης, ελέγχου και αποζηµίωσης για την κληθείσα χρήση 

(01.01.2015 - 31.12.2015). 

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ελεγκτή – Λογιστή από το 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 

01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

4. Έγκριση αµοιβών µελών ∆.Σ. έτους 2015 & προέγκριση αµοιβών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου χρήσεως 2016. 

5. Προσθήκη δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρείας. 

6. Έγκριση διανοµής µερισµάτων φορολογικού έτους 2015. 

7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέµατα. 

 

Οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική 

Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταµείο της εταιρείας 

τις µετοχές τους, ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε 

οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν 

έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

 
Αθήνα, 15.07.2016 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου παρίστανται όλοι οι 

µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

και οµοφώνως εγκρίνουν το παραπάνω θέµα . 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν υπό των µελών του ∆.Σ. ως ακολούθως : 

 

 



 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ 

 

 

 

ΡΟΥΣΕΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του ∆.Σ. 

Καλλιθέα αυθηµερόν 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 


