Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως
διαρκούσης της εκκαθαρίσεως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ....................
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«……………………………………………………...» 
της ....................... 200... 

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ........................................ συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την .................... του μήνα .................... του έτους .................... ημέρα της εβδομάδας στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ........................................
Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στ ........................... και δημοσιεύθηκε ως εξής: 
1. στο υπ' αριθμ. .............................. Φύλλο σελ. .......... της Ημερησίας Πολιτικής Εφημερίδας στις ...............................
2. στο υπ' αριθμ.  .............................. Φύλλο σελ. .......... της Ημερησίας Οικονονομικής Εφημερίδας στις ................................ και 
3. στο υπ' αριθμ.  .............................. ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «.......................................................................... Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. ............................ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «.................................... ....................................... Α.Ε.» με την από ......................... απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «............................................................. Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την ........................... ημέρα ..................................... και ώρα ..................... στα γραφεία της εταιρίας στην ............................. οδός ..................................... αριθμός .......... για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:


Θ Ε Μ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
Π ο ρ ε ί α   τ η ς   ε κ κ α θ ά ρ ι σ η ς   τ η ς   ε τ α ι ρ ί α ς
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στηνΕλλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα ...................................200.......
Το Διοικητικό Συμβούλιο



Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές. 

Μέτοχος


Μετοχές-
Ψήφοι
Στοιχεία
Αντιπροσώπου
 1. ..............................του............κάτοικος............οδός................
  ..............
      ..............

 2. ..............................του............κάτοικος............οδός...............

 ..............

      ..............

 3. ..............................του............κάτοικος............οδός...............

 ..............

      ..............

 4. ..............................του............κάτοικος............οδός...............

 ..............

      ..............


Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση .................... μετοχές (..........) ήτοι [το σύνολο ή ποσοστό ...%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.
Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. 
Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και είναι το εξής: 

Θ έ μ α :  Π ο ρ ε ί α   τ η ς   ε κ κ α θ ά ρ ι σ η ς   τ η ς    ε τ α ι ρ ί α ς. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δίδει το λόγο στον εκ των εκκαθαριστών κ. ........................................ ο οποίος και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την πορεία της εκκαθάρισης και τους λόγους που δεν επέτρεψαν την περάτωσή της μέχρι σήμερα. 
Οι εκκαθαριστές έπραξαν κάθε τι που εξαρτάται από τις ενέργειές τους προκειμένου να περατωθεί η εκκαθάριση. Ειδικότερα μετά την πάροδο τετραμήνου και εφόσον δεν υπεβλήθη αίτημα ούτε από μέτοχο ούτε από δανειστή της εταιρίας να καθορίσει κατωτάτη τιμή πωλήσεώς των, οι εκκαθαριστές προέβησαν στην εκποίηση των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 49 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 σε λίαν συμφέρουσα τιμή και εισέπραξαν το τίμημα τοις μετρητοίς. Εξόφλησαν τις εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις, κατέβαλαν τις αποζημιώσεις του προσωπικού και υπέβαλαν αίτημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ή το ΕθΕΚ) προκείμενου να προβεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο της εταιρίας, απαραίτητο για το πέρας της εκκαθαρίσεως, προκειμένου να προσδιορισθούν οι τυχόν οφειλές της από φόρους. 
Παρά ταύτα όμως δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις απαιτούν μακρόν χρόνο για να αχθούν εις πέρας χωρίς να μπορούμε να επισπεύσουμε κατά το δοκούν την πρόοδό τους. ενώ η είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες καθυστερεί. Οι τελευταίοι με διάφορες προφάσεις αρνούνται ή καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους δεν μπορούμε δε να ασκήσομε οποιαδήποτε πίεση, αφού η εταιρία δεν είναι πια προμηθευτής τους, ώστε να συνδυάζει την ενημερότητά τους με τον τακτικό εφοδιασμό τους. Αφ' ετέρου ο τακτικός φορολογικός έλεγχος δεν έχει αρχίσει αλλά και όταν θα αρχίσει πιθανόν να χρειασθεί να προσφύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Επομένως όχι μόνο είναι δικαιολογημένη η μη περάτωση του έργου της εκκαθαρίσεως, αλλά και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί προσεχώς. 
Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, οι οποίες έχουν ως εξής:1 
[Παρατίθεται ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Κατστάσεις]. 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τον ως άνω προσωρινό Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρ. 49 παρ. 5 του Ν. 2190/1920. 
Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως2 τον Ισολογισμό και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

       Ο Πρόεδρος					                                                                             Ο Γραμματέας 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας.

Αθήνα ....................
Ο Πρόεδρος

