SCI PERSONAL VENTURES
Αςτικι εταιρεία με κεφάλαιο 10 000 €
Ζδρα: 1 rue de Beaune 7S 007 ΠΑΡΙΙ
RCS (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ) ΠΑΡΙΙΟΤ 490 793 288

ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΣΗ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020

Παρίςτανται:
1®- Θ κυρία Maria-Eva- Vir GRAΒΟWSKI, κάτοχοσ 950 εταιρικϊν μεριδίων
2®- Ο κφριοσ Georgios PAPAZISIS, κάτοχοσ 50 εταιρικϊν μεριδίων
Οι οποίοι εκπροςωποφν από κοινοφ το ςφνολο του εταιρικοφ κεφαλαίου

Οι Εταίροι γνωρίηουν πλιρωσ τουσ νζουσ περιοριςμοφσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ.
Ζχουν επίγνωςθ τθσ ανάγκθσ να ιδρφςουν μια εταιρεία ελλθνικοφ δικαίου προκειμζνου να
κατζχει τα εταιρικά μερίδια τθσ SCI.
Λαμβάνοντασ υπόψθ το ςχζδιο δθμιουργίασ με αυτόν το ςκοπό τθσ Εταιρείασ MGPG
INVESTMENT CONSULTING και τθ ςφμβαςθ ειςφοράσ των τίτλων τθσ Εταιρείασ μασ κατά τθ
ςφςταςθ αυτισ τθσ νζασ οντότθτασ, οι Εταίροι ςυμφωνοφμε, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ
πραγματικισ ςφςταςθσ τθσ MGPG, ότι αυτι θ Εταιρεία κα είναι ο νζοσ εταίροσ τθσ Personal
Ventures.
το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, το κεφάλαιο τθσ SCI PERSONAL VENTURES κα αποτελείται από:
MGPG INVESTMENT CONSULTING: 999 εταιρικά μερίδια
Γεϊργιοσ ΠΑΠΑΗΘΘ: 1 εταιρικό μερίδιο.

Θ διαχειρίςτρια εντζλλεται να προβεί ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςίευςθσ που προβλζπονται
από το ΝΟΜΟ.

(ΤΠΟΓΡΑΦΕ)
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ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΙΦΟΡΑ ΣΗ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020

ΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΕ :
1°- Θ κυρία Μαρία-Εύα-Vir GRABOWSKI,
κάτοικοσ Ακθνϊν (Ελλάδα) επί τθσ οδοφ Λυκαβθττοφ αρ. 43.
Γεννθκείςα ςτθν Ακινα (Ελλάδα) ςτισ 30 Ιουνίου 1967.
Ελλθνικισ υπθκοότθτασ.
Ελλθνικι Σαυτότθτα Νο 02261S/ 11.9.2001
Ζχοντασ τθν ιδιότθτα του μθ φορολογικοφ κατοίκου κατά τθν ζννοια του φορολογικοφ
δικαίου.

2°- Ο κφριοσ Γεώργιος ΠΑΠΑΖΗΗ,
ο οποίοσ διαμζνει ςτο ΨΤΧΙΚΟ
Γεννθκείσ ςτθν Ακινα (Ελλάδα) ςτισ 7 Φεβρουαρίου 1974.
Ελλθνικισ υπθκοότθτασ
Ελλθνικι Σαυτότθτα № 019117
Ζχοντασ τθν ιδιότθτα του μθ φορολογικοφ κατοίκου κατά τθν ζννοια του φορολογικοφ
δικαίου

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕ ότι:
Θ κυρία GRABOWSKI και ο κφριοσ ΠΑΠΑΗΘΘ είναι οι μόνοι εταίροι τθσ «SCI PERSONAL
VENTURES »κατζχοντασ το ςφνολο του εταιρικοφ κεφαλαίου, εν προκειμζνω 950 εταιρικά
μερίδια θ κυρία GRABOWSKI και 50 εταιρικά μερίδια ο κφριοσ ΠΑΠΑΗΘΘ.
Θ Ελλθνικι νομοκεςία, πρόςφατα τροποποιθκείςα, ζχει πλζον απαγορεφςει ςε ζναν
Ζλλθνα κάτοικο να κατζχει, άμεςα και ςε προςωπικό επίπεδο, εταιρικά μερίδια αλλοδαπϊν
εταιρειϊν.

υνεπϊσ, οι κάτωκι υπογράφοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να ιδρφςουν Εταιρεία, που ζχει
ςυςτακεί ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, προκειμζνου να φζρει (κατζχει) τουσ εν
λόγω τίτλουσ .
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ, ΑΠΟΦΑΙΖΕΣΑΙ ΟΣΙ :
Οι Εταίροι αποφαςίηουν να ειςφζρουν ςτθν Εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING,
που κα ςυςτιςουν από κοινοφ και κα αποτελείται από κεφάλαιο 30.000 ευρϊ ωσ ειςφορά
ςε μετρθτά και το ςφνολο των εταιρικϊν μεριδίων που κατζχει θ κυρία GRABOWSKI ςτθν
PERSONAL VENTURES, δθλαδι 950 (εννιακόςια πενιντα) εταιρικά μερίδια, κακϊσ και τα
εταιρικά μερίδια που κατζχει ο κφριοσ ΠΑΠΑΗΘΘ, εκτόσ από ζνα, δθλαδι 49 (ςαράντα
εννζα) εταιρικά μερίδια.
Σα εταιρικά μερίδια που ςυνειςζφεραν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δάνεια, αποτιμϊνται ςτο
ποςό των 5.000 ευρϊ.
Τπό τθν επιφφλαξθ του οριςτικοφ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ MGPG INVESTMENT
CONSULTING.
ΠΑΡΕΜΒΑΗ
το ςθμείο αυτό παρενζβθ θ κυρία GRABOWSKI, ωσ διαχειρίςτρια τθσ SCI PERSONAL
VENTURES, θ οποία, υπό αυτι τθν ιδιότθτά τθσ, διλωςε ότι ιταν πλιρωσ ενθμερωμζνθ για
το ςχζδιο τθσ ειςφοράσ.
υντάχκθκε ςτο Παρίςι ςε 5 πρωτότυπα.

ΤΠΟΓΡΑΦΕ

[ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΡΑΓΙΔΑ]

Ακριβισ μετάφραςθ ςφμφωνα με το αρκ. 36§2γ του Ν. 4194/2013 (Κϊδικασ περί
δικθγόρων) ςτθν Ελλθνικι από τθν Γαλλικι γλϊςςα, των οποίων ζχω επαρκι γνϊςθ για τθν
παροφςα μετάφραςθ, του ςυνθμμζνου ακριβοφσ φωτοαντιγράφου που ζχει εξαχκεί από το
πρωτότυπο, και το οποίο μου επιδείχκθκε και ςφμφωνα με το νόμο επικυρϊνω.
Ακινα,26/07/2021
Θ δικθγόροσ που μεταφράηει και επικυρϊνει
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