
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 57 
Της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική 
Εταιρεία» της 30ης  Ιανουαρίου  2019. 
Στην Αθήνα σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13η στα γραφεία της εταιρείας, Σόλωνος 98 - Αθήνα 
συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» σε Έκτακτη 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 Έκτακτης   Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στις 8/1/2019 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας « ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» της 30ης Ιανουαρίου  2019 

  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. 
Μετά την διεξαγωγή ψηφοφορίας, αναδεικνύονται παμψηφεί ως Πρόεδρος της 
Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ηλίας Λιβάνης  και ως Γραμματέας και ψηφολέκτης ο κ. 
Παπασαραντόπουλος Ιωάννης. 

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


Η Γενική  Συνέλευση συγκροτείται έτσι σε σώμα και ο εκλεγείς Πρόεδρος 
καταλαμβάνει την έδρα και διαπιστώνει την εμπρόθεσμη πρόσκληση των μετόχων  
στην παρούσα Έκτακτη  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. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. 

2. Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού, προσθήκη σκοπών εταιρείας. 

3. Διάφορες ανακοινώσεις.  

 

Θέμα 1ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. 
Ο κ. Πρόεδρος στο προκείμενο θέμα προτείνει τη θέση του παραιτηθέντος κ. 
Δημητρίου Βάντση ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας να καταλάβει ο κ. Κουτούπης 
Ανδρέας του Γεωργίου, λογιστής, με ΑΔΤ ΑΒ 011519, γεννηθείς στην Αθήνα το 
1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, με ΑΦΜ 062392659 ως Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος . Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την 
πρόταση του κ. Προέδρου περί αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον κ. Βάντση Δημήτριο για την 
πολύπλευρη και πολυετή προσφορά του. 

 

Θέμα 2ο:Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού, προσθήκη σκοπών 

εταιρείας. 

Ο κ. Πρόεδρος στο προκείμενο θέμα προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού 

της Εταιρείας και συγκεκριμένα του άρθρου 4 περί σκοπού, με την προσθήκη στην 

παράγραφο 7 , κάποιων νέων δευτερευόντων σκοπών. Οι νέοι δευτερεύοντες σκοποί 

που προστίθενται στην παράγραφο 7 είναι: 

• Εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων 

• Ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων 

• Καλλιέργεια , τυποποίηση, χοντρικό εμπόριο και εξαγωγή αγροτικών 

προϊόντων 

 

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.  

Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του ν. 4449/2017 
Ο κ. Πρόεδρος στο προκείμενο θέμα προτείνει ως μέλη της επιτροπής ελέγχου που θα 
αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι: 1) Κουτούπης Ανδρέας – ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο οποίος έχει 
αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής, 2) 
Ευτύχιος Δασκαλάκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της 
επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.3) 
Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της 
επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.. 



Άπαντα τα μέλη της επιτροπής  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα 
την πρόταση του κ. Προέδρου περί Ορισμού νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Τελειώνοντας η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάτάξης  ο κ. Πρόεδρος 
κηρύσσει την λήξη των εργασιών της παρούσης Έκτακτης 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, 30 Ιανουαρίου 2019 

 
 


