ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO A.E.
Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία
«HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «HYPERCO
A.E.» που βρίσκονται στην οδό Αναξιμάνδρου 65-67, τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου.
Παρόντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:
1. Αλεξιάδης Γεώργιος του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αλεξιάδης Δημήτριος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αλεξιάδης Νικόλαος του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε
η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/07/201530/06/2016.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
ΘΕΜΑ 3ο: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.
ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/07/201530/06/2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι ο
Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2016 και η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης
που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως έχει συνταχθεί από το λογιστήριο
της εταιρίας, έχουν ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Αλεξιάδης Γεώργιος,
ανέγνωσε την Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ HYPERCO A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ
18 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 30/06/2016 (18ης
Διαχειριστικής Χρήσης) με τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και το συνοδευτικό
Προσάρτημα και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και
γενικά για την δραστηριότητα της εταιρίας την περίοδο αυτή.
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική
Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την δέκατη όγδοη
διαχειριστική χρήση, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να
τις εγκρίνετε.
Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 523.273,95€. Το ύψος του
κύκλου εργασιών θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό αν και είναι σε μικρότερα
επίπεδα από τον περισυνό.
Οικονομική θέση και προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι πολύ ικανοποιητική και
ανταποκρίνεται στην εικόνα που παρουσιάζει ο υπό κρίση Ισολογισμός.
Τα κέρδη της παρούσας χρήσης
Όπως διαπιστώνεται και από τις Οικονομικές Καταστάσεις που σας παρουσιάζονται,
τα κέρδη της κλειομένης χρήσης ανέρχονται σε 12.095,09€.
Διάθεση καθαρών κερδών.
Τα ως άνω καθαρά κέρδη εκ 12.095,09€ προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως.
1) 604,75 ευρώ σαν τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τον νόμο.
2) 3.144,72 πρόβλεψη για πληρωμή φόρου εισοδήματος.
3) 4.233,28 διανομή πρώτου μερίσματος στους μέτοχους.
Το υπόλοιπο των κερδών εκ 4.112,33 ευρώ προτείνεται να διατεθεί σαν υπόλοιπο
κερδών εις νέο.
Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από την ημερομηνία της κλειομένης χρήσης 30/06/2016, μέχρι την ημέρα
σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που
θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει
ομαλά.
Θεσσαλονίκη 6 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ 3Ο: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γιώργος Αλεξιάδης, αφού πήρε πάλι
το λόγο, ανέφερε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να οριστούν η ημερομηνία σύγκλισης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016, καθώς
και τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτήν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύντομη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τη
σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2016,
ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας.
Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική Πρόσκληση ως εξής:
«Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας
«HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα
γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Αναξιμάνδρου 65-67, την 31η Δεκεμβρίου
2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα
παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
για την εταιρική χρήση 01/07/2015-30/06/2016.
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2016.
Διανομή μερισμάτων χρήσης 01/07/2015-30/06/2016.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/07/2015-30/06/2016
και για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2016.
Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, όσοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά
έγγραφα της ιδιότητας τους και σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρίας, πέντε
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με
σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των Μετόχων.»
Θεσσαλονίκη 06 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 4Ο: Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση
Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.
Με την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου
θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρρύσει τη λήξη
της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού, επικυρώθηκε το περιεχόμενο του
και υπεγράφη ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξιάδης Γεώργιος

Αλεξιάδης Δημήτριος
Αλεξιάδης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Της «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»
Θεσσαλονίκη 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλεξιάδης Γεώργιος

