
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 54 
Της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική 
Εταιρεία» της 8

ης
  Σεπτεμβρίου  2017. 

Στην Αθήνα σήμερα την 8
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13
η
 στα γραφεία της εταιρείας, Σόλωνος 98 - Αθήνα 

συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της 
σχετικής πρόσκλησης τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανές σημείο των γραφείων 
της εταιρείας. 
Αρχίζοντας η συνεδρίαση, o Αντιπρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Λιβάνης, καταλαμβάνει προσωρινά την έδρα του 
Προέδρου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 28),  διορίζει  
προσωρινό Γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Κουτσούκο    και κηρύσσει την έναρξη των 
εργασιών της παρούσης Τακτικής   Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στις 8/8/2017 στον ιστότοπο της εταιρείας  
http://www.livanis.gr και του  Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr . 
Στην αρχή ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει την εμπρόθεσμη πρόσκληση των κ.κ Μετόχων 
στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και την εμπρόθεσμη ανάρτηση του 
καταλόγου των μετόχων των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου  σε εμφανή 
θέση των Γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του 
Καταστατικού και ο οποίος έχει ως κάτωθι:  

Πίνακας μετόχων εχόντων δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας « ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» της 8

ης
 Σεπτεμβρίου  2017 

  Μέτοχοι Μετοχές Ψήφοι Αντιπρόσωποι 

1. Ηλίας Α. Λιβάνης 2.656.112 2.656.112 Αυτοπροσώπως 

2. Παναγιώτα Α. Λιβάνη  2.606.323 2.606.323 Αυτοπροσώπως                             

3. Αντώνιος Η. Λιβάνης  34.588 34.588 Αυτοπροσώπως     

4. Αικατερίνη Ν. Λιβάνη  937.570 937.570 Αυτοπροσώπως     

5. Παναγιώτης Γ. Κουτσούκος  728 728 Αυτοπροσώπως 

6. Ιωάννης Ν. Παπασαραντόπουλος  19 19 Αυτοπροσώπως 

          

  Σύνολο   (80,62%) 6.235.340 6.235.340   

 
Από τους παραπάνω παραβρίσκονται όλοι,  αυτοπροσώπως όπως αναγράφεται στον 
παραπάνω πίνακα. 
Οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 80,62% του μετοχικού 
κεφαλαίου, ο καθένας δηλώνει ότι οι μετοχές για τις οποίες παρευρίσκεται ανήκουν 
στην αποκλειστική τους κυριότητα, νομή και κατοχή. 
Στη συνέχεια επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας αυτών που δικαιούνται να 
μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , βεβαιώνεται η συμμετοχή των 
μετόχων εκπροσωπούντων το 80,62% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική 
Συνέλευση κηρύσσεται νομίμως καταρτισμένη και προχωρεί στην εκλογή οριστικού 
Προέδρου και Γραμματέα. 

http://www.livanis.gr/
http://www.helex.gr/


Μετά την διεξαγωγή ψηφοφορίας, αναδεικνύονται παμψηφεί ως Πρόεδρος της 
Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ηλίας Λιβάνης  και ως Γραμματέας και ψηφολέκτης ο κ. 
Παπασαραντόπουλος Ιωάννης. 
Η Γενική  Συνέλευση συγκροτείται έτσι σε σώμα και ο εκλεγείς Πρόεδρος 
καταλαμβάνει την έδρα και  διαπιστώνει την εμπρόθεσμη πρόσκληση των μετόχων  
στην παρούσα Τακτική  Γενική Συνέλευση. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν υπάρχει κάποια ένσταση κατά του ως άνω 
πίνακα των Μετόχων ή των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και παίρνοντας 
αρνητική απάντηση η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των κάτωθι 
θεμάτων της ημερησίας διάταξης  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2016 και 

των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα 

πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2016. 

 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2017. 

 4. Διάφορες ανακοινώσεις.. 

 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-

31/12/2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ελεγκτών. 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες  της χρήσης 2016  και η 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της εταιρείας  
http://www.livanis.gr και του  Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr στις 
30/4/2017. 
Στη συνέχεια η κ. πρόεδρος διανέμει αντίγραφα των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσεως 01/01-31/12/2016 και του πιστοποιητικού ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή στους παριστάμενους μετόχους (αντίγραφα των παραπάνω 
επισυνάπτονται του πρακτικού)  και καλεί τον γραμματέα να διαβάσει την Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσεως η οποία έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως αυτή εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση αυτού της 30 Απριλίου 2017. 
Ακολούθως ο κ. Γραμματέας διαβάζει το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού 
Ελεγκτού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016. 
 
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων και αφού 
κατατοπίσθηκε πλήρως για όλα τα θέματα που αφορούν τα κονδύλια των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εγκρίνει 
παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-
31/12/2016 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών. 
 

Θέμα 2
ο
: 

 
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών 

για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-

31/12/2016. 

http://www.livanis.gr/
http://www.helex.gr/


Ο κ. Πρόεδρος στο προκείμενο θέμα καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί για 
την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 
Έγινε ονομαστική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις 
πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει 
ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα 
πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2016.  
 

Θέμα 3
ο
: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2017. 

Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2017 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως 
ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές: 
1.Τακτικός ελεγκτής: 

Ο κος Βασίλειος Βαρλάμης του Ηρακλή, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 

10261 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με 

ΑΜ ΣΟΕΛ 111. 

2.Αναπληρωματικός ελεγκτής: 

Ο κος Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 

κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ 

ΣΟΕΛ 111. 

 

Θέμα 4
ο
 :Διάφορες ανακοινώσεις. 

-Διανομή μερίσματος  

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 

2016, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. 

 
Τελειώνοντας η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάτάξης  ο κ. Πρόεδρος 
κηρύσσει την λήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και 
υπογράφεται το παρόν από τον  κ. Πρόεδρο και τον κ. Γραμματέα ως κάτωθι: 
 

O Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Ο Γραμματέας 

Ηλίας Α. Λιβάνης Παπασαραντόπουλος Ιωάννης 
 

 
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017 

 
 


