ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5
Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία
«EVENTEMA CONGRESS & EVENT PLANNING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο « EVENTEMA I.Κ.Ε»
Στην Αθήνα, σήμερα την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν, μετά
από Πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ, οι εταίροι της Εταιρείας στα γραφεία της εδρεύουσας
στην οδό Καστριώτου 2-4, «EVENTEMA CONGRESS & EVENT PLANNING ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «EVENTEMA I.Κ.Ε», που
βρίσκεται στην Αθήνα.
Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :
Ονοματεπώνυμο Εταίρου
1. Μαυρούλης Ηλίας του Αγησιλάου

Ιδιότητα
Διαχειριστής και εταίρος

Αριθμός Μεριδίων & Ψήφοι
90

2. Σχοινά Βασιλική του Ιωάννη

Εταίρος

10

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει,
ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.
Υπαρχούσης απαρτίας δι’ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκλέγεται ομοφώνως οριστικός
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κος Μαυρούλης Ηλίας και Γραμματέας η κα. Σχοινά
Βασιλική.
Θ Ε Μ Α : Αρνητική καθαρή θέση και αντιμετώπιση της.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ ενημέρωσε τους
εταίρους ότι μετά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν από την εταιρεία FOROCOM IKE, που
είναι επιφορτισμένη με την λογιστική – φορολογική υποστήριξη της εταιρείας, στον πρώτο
ισολογισμό παρουσιάζεται αρνητική καθαρή θέση ύψους €1.084,43.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε στους μετόχους ότι η πρώτη χρήση ήταν επιβαρυμένη με πολλά
λειτουργικά έξοδα ενώ είχε μόλις έναν πελάτη. Στους πρώτους μήνες του 2019 η δραστηριότητα
έχει εμφανίσει ραγδαία αύξηση, αύξηση του πελατολογίου, οπότε εκτιμάται ότι η αρνητική
καθαρή θέση της εταιρείας, αν και μικρή, θα μπορέσει να αντιστραφεί. Η δεύτερη εταιρική
χρήση διαφαίνεται κερδοφόρα και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.
Αν όμως συνεχίσει να είναι αρνητική, σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του
2019, τότε θα προβούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει
την πρόταση του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε
Μαυρούλης Ηλίας

Η ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε
Σχοινά Βασιλική

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.

Αθήνα, αυθημερόν
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Μαυρούλης Ηλίας

