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Πρακτικό Συνεδρίασης
Της 14 Ιουνίου 2017, 39ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανωνύμου Εταιρείας «PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ» με το διακριτικό τίτλο PRIMAROLI AE.

Στην Πάτρα σήμερα την 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τέταρτη και ώρα 15.00 μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας η 39η Τακτική
Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας

«PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ» (Μαιζώνος 211Πάτρα ) κατά την οποία παρίσταται η μοναδική Μέτοχος της εταιρείας,
Αγροτική

Εταιρική

Σύμπραξη

με

την

επωνυμία

<<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> δια των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της 1) Κατσούλη
Κωνσταντίνο του Νικολάου 2) Σταυρόπουλο Μιλτιάδη του Φωτίου 3)
Σωτηρόπουλου Αθανασίου του Νικολάου, μετά από την υπ’ αρθ. 48/22-5-17
πρόσκληση του Προέδρου βάσει της υπ’αριθ. 170/18-5-17 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιήθηκε νόμιμα για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης.
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Θέμα 1ο: Ανακοίνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/16.
Θέμα 2ο: Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, το
λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα) της οικονομικής
χρήση από1/1-31/12/16.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της
εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από
1/1-31/12/16.
Θέμα 4ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1-31/12/16.
Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 1/1-31/12/16.
Θέμα 6ο: Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
από 1/1-31/12/17.
Θέμα 7ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 1/1-31/12/17,και καθορισμός
της αμοιβής του.
Θέμα 8ο:

Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν

μέσα στη χρήση από 1/1-31/12/16 νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 9ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη
συμβάσεων με τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊσταμένους και λοιπά
στελέχη της εταιρείας.
Θέμα 10ο: Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων των Εκτάκτων
Γενικών Συνελεύσεων που πάρθηκαν μέσα στη χρήση από 1/1-31/12/16
Θέμα 11ο:Συγχώνευση της Primaroli Α.Ε. και Σ.ΚΟ.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε. με
απορρόφηση της Primaroli Α.Ε. από τη Σ.ΚΟ.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2166/1993.
Θέμα 12ο:Διάφορα.
Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ο Διευθυντής της εταιρείας κ.
Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, οι νομικοί σύμβουλοι της μοναδικής μετόχου κ.
Αλέξανδρος Αρβανίτης και κ. Ιωάννης Ρωμανός και η συμβολαιογράφος
Πατρών κα Ιωάννα Σπυροπούλου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κατσούλης Κων/νος
καταλαμβάνει προσωρινά την θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης,
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ορίζει γραμματέα τον κ. Σπηλιωτόπουλο Γεώργιο και στη συνέχεια καταθέτει
στην Γενική Συνέλευση:
1) Αντίγραφο της υπ’ αριθ. 48/22-05-17 πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Τον πίνακα με τον Μέτοχο και τους εκπροσώπους όπως τους έχει ορίσει, ο
οποίος τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, με την
ένδειξη του αριθμού των Μετοχών που εκπροσωπεί ο καθένας όπως
εμφανίζεται παρακάτω.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ 39Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 02/12/2016

Α/Α

1.

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΥ

ΜΕΤΟΧΩΝ

Σ.ΚΟ.Σ.

ΜΑΙΖΩΝΟΣ

1.765.000

Α.Ε.Σ. Α.Ε.

211 - ΠΑΤΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΗΦΩΝ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

588.334

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

588.333

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

588.333

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

3) Το φύλλο παρουσίας στην 39Η

1.765.000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της

14/06/2017 που υπέγραψαν οι προσελθόντες αντιπρόσωποι της μοναδικής
Μετόχου το οποίο έχει ως εξής.
Η εδρεύουσα στην Πάτρα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη με την
επωνυμία

<<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ

ΣΤΑΦΙΔΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, η οποία κατέχει το
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή κατέχει 1.765.000
μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούνται ως εξής: οι 588.334 μετοχές και ψήφοι
από τον κ. Κατσούλη Κων/νο του Νικολάου, οι 588.333 μετοχές και ψήφοι
από τον κ. Σταυρόπουλο Μιλτιάδη του Φωτίου και οι 588.333 μετοχές και
ψήφοι από τον κ. Σωτηρόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου.
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Ο Προεδρεύων κ. Κατσούλης Κων/νος ανακοινώνει στην Γενική
Συνέλευση ότι όλες οι από τον νόμο και το καταστατικό οριζόμενες
δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και τοιχοκολλήσεις έγιναν έγκαιρα και νομότυπα
και διαπιστώνει ότι εκπροσωπούνται 1.765.000 ψήφοι – μετοχές επί συνόλου
1.765.000 δηλαδή το 100% των ψήφων – μετοχών , και επομένως υπάρχει
απαρτία για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Κατσούλης
Κων/νος ψηφολέκτες εκλέγονται ομόφωνα ο κ. Σταυρόπουλο Μιλτιάδη και ο κ.
Σωτηρόπουλος Αθανάσιος.
Η Γενική Συνέλευση ορίζει υπηρεσιακό Γραμματέα τον κ. Σπηλιωτόπουλο
Γεώργιο.
Κατόπιν αυτών, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της Γενικής
Συνέλευσης, καθόσον εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, η Συνέλευση προέβη στη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, επί των οποίων ελέχθησαν τα ακόλουθα:
ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την από 10-04-17
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

προς τη Γενική Συνέλευση, τον

ισολογισμό της χρήσεως 1-1/31-12-16 με τον λογαριασμό «Αποτελέσματα
Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», όπως αυτός έχει
δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω και το από 31-12-2016 προσάρτημα.
Στη συνέχεια ο κ. Τζώρας Φαίδωνας, Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής της
εταιρείας διαβάζει την έκθεση (πιστοποιητικό ελέγχου) από 22-05-17 που
δημοσιεύθηκε μαζί με τον ισολογισμό και επιβεβαιώνει τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων και του σχετικού προσαρτήματος.
ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει
τις ως άνω εκθέσεις, τα πεπραγμένα της εταιρείας στην υπό εξέταση χρήση
και τον ισολογισμό με τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον
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«Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», όπως αυτός έχει δημοσιευθεί καθώς και
το προσάρτημα, επομένως εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολό τους τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 1-1/31-12-16.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσης από
01.01.2016 έως 31.12.2016.
ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει
τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1-1/31-12-16,
συνολικού ύψους 40.180,00€.
ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
αποφασίζει και εγκρίνει την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή κ’ Τζώρα Φαίδωνα
σε 7.920,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
ΕΠΙ ΤΟΥ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
αποφασίζει και προεγκρίνει για αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 το ποσό των 30.000,00€, και
προεγκρίνει για αμοιβές τα παρακάτω ποσά:
1) Πρόεδρος 10.000€ μικτά
2) Διευθύνων Σύμβουλος 10.000€ μικτά
3) Διοικητικό Συμβούλιο και εκτός έδρας αμοιβές Διοικητικού
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Συμβουλίου 10.000€ μικτά.
ΕΠΙ ΤΟΥ 7ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
αποφασίζει να μη γίνει εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση από
01.01.2017 έως 31.12.2017 ούτε και αναπληρωματικού λόγω απορρόφησης
της εταιρείας («Primaroli Α.Ε.») από τη μητρική Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη
με την επωνυμία <<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>.
ΕΠΙ ΤΟΥ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει
και επικυρώνει όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν νόμιμα από το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα στη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το
καταστατικό της εταιρέιας, ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για
την σύναψη συμβάσεων με τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊσταμένους,
λοιπά στελέχη της εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες.
ΕΠΙ ΤΟΥ 10ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει και
επικυρώνει τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών συνελεύσεων πού
λήφθηκαν μέσα στη χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
ΕΠΙ ΤΟΥ 11ου ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπ΄ όψη της τα παρακάτω:
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Πριμαρόλι είναι -30.791,12 €, δηλαδή
μικρότερο από το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας (άρθρο 48 Ν.
2190/20).
Για το λόγο αυτό πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας,
όπως θα αναφέρει και ο Ορκωτός στην έκθεσή του.
2) Η ρευστότητα της εταιρείας είναι αρνητική
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.039.343,90

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-1.558.318,64
-518.974,74

δηλαδή αν ρευστοποιήσουμε τα αποθέματα, τις απαιτήσεις και
προσθέσουμε και τα διαθέσιμα (ταμείο + καταθέσεις) δεν θα
μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
εταιρείας. Θα υπολείπονται 518.974,74€.
3) Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που την αγόρασε η
εταιρεία μας, παρουσιάζει συνεχώς ζημιογόνες χρήσεις. Έχει
δηλαδή σύνολο ζημιών 3.673.940,14€.
Ζημιά χρήσεως 89.417,07€ με κύκλο εργασιών 1.651.134,49€.
Η Γενική Συνέλευση από τα παραπάνω συμπεραίνει ότι η μέχρι σήμερα
λειτουργία της εταιρείας είναι αρνητική και ζημιογόνα και θα πρέπει να
γίνει μείωση των λειτουργικών της εξόδων (αμοιβές ΔΣ, Ορκωτών,
Λογιστών κλπ).
Επιπρόσθετα

είναι

αδύνατη

η

συνέχιση

της

λειτουργίας

του

εργοστασίου γιατί ούτε και η ΣΚΟΣ είναι σε καλή οικονομική
κατάσταση.
Παρατίθενται επίσης τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία:
αγορά εταιρείας

€ 2.913.653,00

αύξηση κεφαλαίου

€ 2.500.000,00

οφειλόμενα

€

σωρευμένες ζημιές

€ 3.673.940,14

542.563,79

Σύνολο

9.630.156,93

λοιπές υποχρεώσεις*

1.015.754,85

* ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ
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* υποχρεώσεις
Δάνειο

530.039,26

προμηθευτές

459.280,12

(πλην ΣΚΟΣ)
φόροι

6.929,37

ασφαλιστικοί οργανισμοί

15.340,82

Λοιπές υποχρεώσεις

4.165,28
1.015.754,85

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το
χρηματοοικονομικό κόστος της ΣΚΟΣ για τα χρήματα που έχει επενδύσει σε
αυτή όλα αυτά τα χρόνια.
Ακολουθούν τοποθετήσεις των μετόχων επί των προαναφερθέντων
οικονομικών στοιχείων. Δυστυχώς διαπιστώνεται από την συνότι το ύψος και
η συνεχής συσσώρευση χρόνο με το χρόνο των παραπάνω ζημιών της
εταιρείας, καθώς και η αδυναμία τόσο της ίδιας όσο και της μητρικής εταιρείας
«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.» να εξακολουθήσει τη λειτουργία του εργοστασίου της
εταιρείας

με

κερδοφόρο

αποτέλεσμα,

καθιστούν

επιβεβλημένη

τη

συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από τη μητρική «ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. –
Α.Ε.», προκειμένου να παύσει η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση με τη
σώρευση των ζημιών τόσο για την εταιρεία μας, όσο και για τη μητρική
εταιρεία.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
αποφασίζει:
α) να γίνει συγχώνευση των εταιρειών α) «PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ» με το διακριτικό
τίτλο PRIMAROLI AE και β) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό
τίτλο ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της
θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ» από τη μητρική εταιρεία –
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Αγροτική

Εταιρική

Σύμπραξη

με

την

επωνυμία

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2166/1993.
β) Ισολογισμός Μετατροπής: ως Ισολογισμός μετατροπής ορίζεται εκείνος της
31.12.2016.
γ) Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Για την απαιτούμενη από τον Ν 2166/1993
Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Καθαρής θέσης της Εταιρείας
ορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Φαίδων Τζώρας του Ζώη με
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14911 της Ελεγκτικής Εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
Λογιστές α.ε.ο.ε..
δ) Οι Οικονομικές Πράξεις από την ημερομηνία Ισολογισμού Μετατροπής
1.1.2017 έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται ότι γίνονται για
λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ε) Δίνεται Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί
στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται από το νόμο για να ολοκληρωθεί η
συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«PRIMAROLI

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΣΤΑΦΙΔΩΝ» με το διακριτικό τίτλο PRIMAROLI AE από την μητρική
εταιρεία – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. - Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΟΥ 12ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Δεν συζητήθηκε κανένα θέμα.
Στο σημείο αυτό λήγει η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται όπως παρακάτω:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ

1) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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