
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΣΗ ΑΠΟ 03.08.2018 ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «HOME TRADITION 

Ι.Κ.Ε.»  

ΑΡ. ΓΔΜΗ: 137514607000 
 

 

ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ηελ 3ε Απγνύζηνπ 2018, εκέξα Παξαζθεπή ώξα 10:00, ζηα 

γξαθεία ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «HOME TRADITION 

Ι.Κ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «HOME TRADITION», πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κεθηζηά, επί 

ηεο νδνύ Λ. Κεθηζίαο αξηζκόο 324, έιαβε ρώξα ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ . 

 

Ο ζπληαρζείο πίλαθαο ησλ εηαίξσλ έρεη σο εμήο: 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΟ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

1. MAYFIN HOLDINGS 

LTD 

Όπσο εθπξνζσπείηαη 

από ηελ Αηθαηεξίλε 

Σξηθόλ δπλάκεη ηνπ 

από 05.09.2017 

Πιεξεμνπζίνπ 

Δγγξάθνπ 

10 

2. ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΣΡΙΚΟΝ 4 

ΤΝΟΛΟ  14 

 

Δθόζνλ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαληαη όινη νη εηαίξνη, ε παξνύζα ζπλέιεπζε εγθύξσο 

ζπλεδξηάδεη αλ θαη δελ έιαβαλ ρώξα νη δηαηππώζεηο ηνπ αξ. 70 Ν. 4072/2012, δπλάκεη 

ηεο παξ. 4 ηεο σο άλσ δηάηαμεο θαη ιακβάλνληαη νη θαησηέξσ απνθάζεηο ζηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκόο, Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) 2εο εηαηξηθήο ρξήζεο, ήηνη από 01.01.2017 έσο ηελ 

31.12.2017. 

2. Απαιιαγή Γηαρεηξηζηή από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ 2ε εηαηξηθή ρξήζε 

ήηνη από 01.01.2017 έσο ηελ 31.12.2017. 

 

ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ 

Δπί ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, ε Πξόεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ εηζεγείηαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ, ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη ηνπ Πξνζαξηήκαηνο γηα 2εο 

εηαηξηθήο ρξήζεο, ήηνη από 01.01.2017 έσο ηελ 31.12.2017 ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 

 



 

 



 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 

  εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

  Επωλσκία (Παξ.3(α) άξζξνπ 

29) 
HOME TRADITION IKE 

  Νοκηθός ηύπος (Παξ.3(β) 

άξζξνπ 29) 
ΙΚΔ 

  Περίοδος αλαθοράς 

(Παξ.3(γ) άξζξνπ 29) 
1.1.2017 έσο 31.12.2017 

  Δηεύζσλζε έδρας (Παξ.3(δ) 

άξζξνπ 29) 
Λ ΚΗΦΙIΑ 324 - ΚΗΦΙΙΑ 

  Δεκόζηο κεηρώο(Παξ.3(ε) 

άξζξνπ 29) 
ΓΔΜΗ ΔΒΔΑ - 137514607000 

  σλετηδόκελε 

δραζηερηόηεηα(Παξ.3(ζη) 

θαη παξ. 4 άξζξνπ 29) 

Η νληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ρσξίο θηλδύλνπο γηα ηελ πξννπηηθή ηεο. 

  Δθθαζάξηζε (Παξ.3(δ) 

άξζξνπ 29) 
Η νληόηεηα δελ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε 

  Καηεγορία οληόηεηαο 

(Παξ.3(ε) άξζξνπ 29) 
Πνιύ Μηθξή (παξ. 2(α) ηνπ άξζξνπ 1) 

  Καηάρηηζε 

τρεκαηοοηθολοκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ (Παξ.3(ζ) 

άξζξνπ 29) 

ε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ Ν.4308/2014 

  Υρεκαηοοηθολοκηθές 

δεζκεύζεης - εγγσήζεης 

(Παξ.16 άξζξνπ 29) 

Γελ πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο ή 

ελδερόκελεο επηβαξύλζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό. 

  Προθαηαβοιές θαη 

πηζηώζεης ζε κέιε Δ.. 

(Παξ.25 άξζξνπ 29) 

Γελ ρνξεγήζεθαλ. 

  Υρεκαηοοηθολοκηθές 

θαηαζηάζεης ποσ 

ζσληάτζεθαλ (Παξ.34 

άξζξνπ 29) 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ 

(Παξ.34 άξζξνπ 29) πληάρζεθε ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο 

θαη ζπλνπηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ 

ππνδεηγκάησλ Β5 θαη Β6 αληίζηνηρα. 

  

    



ΚΗΦΙΙΑ, 3/08/2018 

Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΡΙΑ 

ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΣΡΙΚΟΝ 

ΑΓΣ: ΑΒ224267 

 ΚΗΦΙΙΑ, 03 Απγνύζηνπ 2018 

 

Η Γηαρεηξίζηξηα           Η Τπεύζπλε Λνγηζηεξίνπ 

Αηθαηεξίλε Σξηθόλ              Βαζηιηθή Νενρσξίηνπ 

Α.Γ.Σ. ΑΒ224267      Α.Γ.Σ. ΑΗ016467 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ελέθξηλε νκόθσλα ηηο σο άλσ 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκόο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη 

Πξνζάξηεκα) ρσξίο λα επέιζεη θακία ηξνπνπνίεζε. 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΘΕΜΑ 

Δπί ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 

απήιιαμε νκνθώλσο πακςεθεί ηε δηαρεηξίζηξηα ηεο Δηαηξείαο από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ηεο ελ γέλεη 

δηαρείξηζεο, ηεο ππό θξίζε 2εο εηαηξηθήο ρξήζεο ήηνη από 01.01.2017 έσο ηελ 31.12.2017. 

Με ηεζέληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε, θεξύζζεηαη ε ιήμε ησλ εξγαζηώλ 

ηεο ζεκεξηλήο ζπλέιεπζεο θαη πξνο βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην 

παξόλ Πξαθηηθό ην ππνγξάθεηαη από ηνπο εηαίξνπο σο θαησηέξσ. 

 

 

ΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΣΡΙΚΟΝ 

MAYFIN HOLDINGS LTD 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν εθ ηνπ βηβιίνπ ησλ 

Πξαθηηθώλ ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ 

Κεθηζηά, απζεκεξόλ 

Η Γηαρεηξίζηξηα 


