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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Δ. Σ.   Νο 95 
 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης του νομού 
Θεσσαλονίκης όπου έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ» (MΑΕ 60333/62/Β/06/0065), συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τους: 

        1. Ιωαννίδης Θεόδωρος του Χρήστου και της Αποστολίας, έμπορος, που 
γεννήθηκε στη    Θεσσαλονίκη το έτος 1962 και κατοικεί στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 662992 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 18-5-2016 από το  Α.Τ. 
Πανοράματος Θεσσαλονίκης , Πρόεδρος 

        2. Σιώτα Αικατερίνη του Γεωργίου και της Ανθούλας, σύζυγος Θεοδώρου 
Ιωαννίδη, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966 και 
κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη  29, κάτοχος του με 
αριθμό  ΑΒ 700360 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που                                
εκδόθηκε    την 19-10-2006 από το  Α.Τ. Πανοράματος , Αντιπρόεδρος 

       3. Ιωαννίδης Χρήστος του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, φοιτητής, που 
γεννήθηκε στη   Θεσσαλονίκη το έτος 1990 και κατοικεί στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 219932 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 09-01-2020 από το ΙΒ΄ Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης, Μέλος 

       4. Ιωαννίδης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, ιδ.υπάλληλος, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1991 και κατοικεί στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ199679 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 26/6/2009  από το Α.Τ. Πανοράματος 
Θεσσαλονίκης, Μέλος 

 

  

Με την συμμετοχή των ανωτέρω τεσσάρων  μελών του Δ.Σ., την παρουσία του 
υπευθύνου του Λογιστηρίου άρχισε  η συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα: 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

      1)  Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, της καταστάσεως 
λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και της καταστάσεως λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη πρώτη χρήση. (1/1/2021-31/12/2021) 

      2)  Έγκριση διαθέσεως καθαρών κερδών. 

      3)  Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 
τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
1/1/2021-31/12/2021. 

     4)  Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής 
συνελεύσεως  των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 
2021. 

      
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, 
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ 

  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 
 

Σύμφωνα με το Ν 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 29η 

Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρείας, στη 
βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης  Δήμου Εχεδώρου όπου έχει τα γραφεία 
της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε.» οι μέτοχοι της 
εν λόγω εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  για να αποφασίσουν στα 
παρακάτω ημερήσιας διάταξης  θέματα : 
 

1) Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του  ισολογισμού 
και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021. 

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 
χρήση 1/1/2021-31/12/2021. 

3) Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 
2022. 

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική 
συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού. 
 
Το  διοικητικό  συμβούλιο  επικυρώνει  από  τώρα   τις   παραπάνω αποφάσεις 
του. 
 
Ύστερα από αυτό λύθηκε η παραπάνω  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  αφού  
προηγουμένως  συντάχθηκε  και υπογράφηκε το  παρόν πρακτικό από όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Ο  Αντιπρόεδρος                              
 
 
 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    ΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             

 
            
 
Το Μέλος                                                                         Το Μέλος 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
 
Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. της «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ»  

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  09/ 09 / 2022 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 


