
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 
 

         Στη Θεσσαλονίκη και στα επί της οδού Ίωνος ∆ραγούµη 37  Γραφεία της   
εταιρίας µε την επωνυµία «ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ-
ΝΗΜΑΤΑ» σήµερα στις 30 Ιουνίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 5η απογευµατινή 
συνήλθαν οι µέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από την 
πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το από 30 Απριλίου 2011 
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία επαναλήφθηκε και προφορικά στους 
µετόχους από τον Πρόεδρο για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

.         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
           
1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγµένων ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Έγκριση Ισολογισµού 31/12/10 και λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως 

1/1/10-31/12/10. 
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης. 
4. ∆ιάθεση κερδών Ισολογισµού 31/12/10 
5. Εκλογή και χρήση ή µη δύο τακτικών και δύο αναπληρωµατικών ελεγκτών 

διαχειριστικής  περιόδου 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισµός της αµοιβής 
αυτών σύµφωνα µε το νόµο. 

6. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για πενταετή θητεία. 
7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις. 

 
         Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε εµφανές µέρος 
των γραφείων της εταιρίας πίνακας των µετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις µετοχές 
τους εµπρόθεσµα για να συµµετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση µε ένδειξη 
του αριθµού των µετοχών, ο οποίος έχει όπως παρακάτω: 
         1.Παύλος Βασίλογλου του Λέανδρου, έµπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης 
Νεοφύτου Βάµβα  29, µετοχές πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (56.250) 
ψήφοι  56.250. 
          2.Αλεξάνδρα Βασίλογλου συζ. Νικ. Αλλαµανή, έµπορος, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης Νεοφύτου Βάµβα 29, µετοχές δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα 
(18.750) ψήφοι 18.750.  
        ∆ιαπιστώνεται η κατάθεση όλων των παραπάνω µετοχών στο Ταµείο της 
εταιρίας και η παρουσία όλων των παραπάνω µετόχων στη Γενική Συνέλευση 
σύµφωνα µε το οποίο προκύπτει ότι είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση όλοι οι 
µέτοχοι µε το σύνολο των εβδοµήντα πέντε χιλ.(75000) µετοχών της εταιρίας και του 
µετοχικού κεφαλαίου από δύο εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) 
ευρώ και κατά συνέπεια υπάρχει απαρτία. 
         Την προεδρική έδρα κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κ. Παύλος Βασίλογλου ο οποίος προσέλαβε σαν προσωρινό Γραµµατέα  
την κ. Αλεξάνδρα  Βασίλογλου συζ. Νικ. Αλλαµανή. 
         Πρώτα έγινε έλεγχος για τη δηµοσίευση του Ισολογισµού και διαπιστώθηκε ότι 
αυτή έγινε σύµφωνα µε το νόµο και εµπρόθεσµα. 



         Ο  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διάβασε τον κατάλογο των µετόχων, 
οι οποίοι κατέθεσαν τις µετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι κ.κ.1). 
Παύλος Βασίλογλου και 2) Αλεξάνδρα Βασίλογλου συζ. Νικ. Αλλαµανή δηλαδή το 
σύνολο των µετόχων της εταιρίας. 
         Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε έτσι τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια 
εξέλεξε µε ψήφους εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75000) οριστικό Πρόεδρο τον  κ. 
Παύλο Βασίλογλου και Γραµµατέα την κ. Αλεξάνδρα Βασίλογλου συζ. Νικ. 
Αλλαµανή. 
         Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής 
και διάβασε την πρόσκληση των µετόχων µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
          ∆ιαπιστώνεται η παρουσία στη Συνέλευση όλων των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Προϊσταµένου του Λογιστηρίου κ. Κουρµπέτη Κων/νου και 
ύστερα η Συνέλευση µε ψηφοφορία και µε ψήφους 75000 χωρίς καµία αντίθετη 
αποφασίζει την πραγµατοποίηση και τη συζήτηση των θεµάτων της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, παρά το γεγονός της µη δηµοσίευσης της πρόσκλησης, αφού στη 
Συνέλευση παρίστανται όλοι οι µέτοχοι µε το σύνολο των µετοχών και του 
κεφαλαίου της εταιρίας, µάλιστα δε οι µέτοχοι είναι και µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρίας και συνεπώς ενηµερωµένοι πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης και του τόπου και χρόνου συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  
          Μετά η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες υπό τη διεύθυνση του 
εκλεγέντος προέδρου της και µπήκε στην ηµερήσια διάταξη. 
 

************************** 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 
 

           Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο θέµα της εκλογής νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου διότι σήµερα λήγει η θητεία του απερχόµενου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης 
Ιουνίου 2006. 
            Η Γενική Συνέλευση µετά από µυστική ψηφοφορία και ύστερα από διαλογή 
των ψήφων εκλέγει µε ψήφους 75000 υπέρ χωρίς καµία αντίθετη σαν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για πενταετή θητεία που αρχίζει από σήµερα και λήγει 
στις 30 Ιουνίου 2016 τα παρακάτω µέλη τα οποία δήλωσαν ότι αποδέχονται την 
εκλογή τους. 
1.- Παύλος Βασίλογλου του Λέανδρου, έµπορος, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάµβα 29, µε 
αριθµό ταυτότητας ΑΕ 642014/14-3-07 του Τ.Α. Χαριλάου, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας. 
2.- Αλεξάνδρα Βασίλογλου του Λέανδρου συζ. Νικ. Αλλαµανή, έµπορος, που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. 
Βάµβα 29 µε αριθµό ταυτότητας Ξ 484646/2-4-86 του Α.Α.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, 
Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 
3.- Βαλασία Μαύρου συζ. Σωτηρίου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Σωζόπολη 
Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάµβα 29 µε 
αριθµό ταυτότητας Χ 772554/13-2-04 του ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας. 



4.- Μιλτιάδης Αλλαµανής του Νικολάου, φοιτητής, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάµβα 29 µε 
αριθµό ταυτότητας Χ 250923/4-7-02 του ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας. 
 

************************** 
 
 
            Στη συνέχεια µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση η Συνέλευση 
τερµάτισε τις εργασίες της.   
     
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ                              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 
                                                                                  συζ. ΝΙΚ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
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