
ΣΧΕΔΙΟ 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 
 
Σήμερα την 2 Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τέταρτη και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", που εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής και 
επί της οδού Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 240501000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
483/06/Β/86/10, στην έδρα της εταιρείας, μετά από την σχετική απόφαση που ελήφθη ομόφωνα 
κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12.07.2017 και ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατά την συνεδρίαση της ίδιας ημέρας με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα ακόλουθα: 
 
1. Έγκριση αγοράς Ιδίων Μετοχών βάσει του άρθρου 16 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
2. Διάφορες Ανακοινώσεις 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Η πρόσκληση, ανάγνωση της οποίας έγινε από τον Γραμματέα κ. …………………, με τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύτηκε 
νομίμως :  
 
I. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:  
i) ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., δια της από 12/07/2017 επιστολής της Εταιρείας, που έλαβε αρ. 

πρωτ. 848168, και 
ii) ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 12/07/2017 με αρ. πρωτ. 

2017/ΕΧΑΕ/Η/6657, δια του ηλεκτρονικού συστήματος “ΕΡΜΗΣ”,  
iii) δημοσιεύτηκε  στο από 12/07/2017 Ημερήσιο Δελτίο το Χρηματιστηρίου Αθηνών 
iv) τοιχοκολλήθηκε 5 ημέρες πριν, σε εμφανές σημείο στην έδρα της Εταιρείας άπαντα εντός 

των προθεσμιών του Κ.Ν. 2190/1920, του Καταστατικού της Εταιρείας και της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: 
 
Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει ότι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: 
 
Διάφορες ανακοινώσεις  
 
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, συντάσσεται το παρόν Πρακτικό όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της 
Εταιρείας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ως ακολούθως: 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Γ.Σ.                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 


