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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 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
Θ υνζλευςθ κθρφςςεται νομίμωσ ςυγκροτθμζνθ και δφναται να αποφαςίςει εγκφρωσ.
τθ υνζλευςθ προεδρεφει θ κυρία Μαρία-Eva- Vir GRABOWSKI, διαχειρίςτρια.
Θ Πρόεδροσ υπενκφμιςε ότι θ υνζλευςθ καλείται να αποφαςίςει ςφμφωνα με τθν
θμεριςια διάταξθ:
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
- Ανάγνωςθ τθσ Ζκκεςθσ που ςυνζταξε θ διαχειρίςτρια ,
- Διαπίςτωςθ τθν ολοκλιρωςθσ τθσ ειςφοράσ των εταιρικϊν μεριδίων τθσ Εταιρείασ
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ των Εταίρων τθσ 20θσ Νοεμβρίου 2020
- Σροποποίθςθ του καταςτατικοφ,
- Εξουςιοδότθςθ για τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων .

Θ Πρόεδροσ κατακζτει και κζτει ςτθ διάκεςθ των μελϊν τθσ υνζλευςθσ :
- Tο φφλλο παρουςίασ ,
- Tθν Ζκκεςθ που ςυνζταξε θ διαχειρίςτρια,
- Tθ υμφωνία ειςφοράσ και το απόςπαςμα καταχϊρθςθσ τθσ MGPG INVESTMENT
CONSULTING
- Tο κείμενο των ςχεδίων αποφάςεων που υποβάλλονται ςτθ υνζλευςθ.

Θ Πρόεδροσ κζτει διαδοχικά ςε ψθφοφορία τισ ακόλουκεσ αποφάςεισ :

ΠΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΗ
Οι

Εταίροι, ζχοντασ ενθμερωκεί πλιρωσ για τουσ νζουσ περιοριςμοφσ τθσ ελλθνικισ

νομοκεςίασ και για τθν ανάγκθ να ςυγκροτιςουν μια εταιρεία ελλθνικοφ δικαίου
προκειμζνου να κατζχουν τα εταιρικά μερίδια τθσ SCI, εγκρίνουν, ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ των εταίρων τθσ 20θσ Νοεμβρίου 2020, τθ υμφωνία Ειςφοράσ των εταιρικϊν
μεριδίων τθσ εταιρείασ ςτθν νζα εταιρεία MGPG INVESTEMENT CONSULTING, άρτι
ςυςτακείςασ, και εγκρίνουν αυτι τθν εταιρία ωσ νζο εταίρο τθσ Personal Ventures.
Θ απόφαςθ εγκρίνεται ομοφϊνωσ.
ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΠΟΦΑΗ
Ωσ αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ απόφαςθσ, οι Εταίροι τροποποιοφν το Καταςτατικό ςτο
άρκρο 7 «Εταιρικό κεφάλαιο» ωσ εξισ:
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σο εταιρικό κεφάλαιο κακορίηεται ςε ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ (10.000 €).
Είναι χωριςμζνο ςε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαςτικισ αξίασ 10 ευρϊ το κακζνα, τα
οποία ζχουν κατανεμθκεί ωσ εξισ:
-

Θ εμπορικι εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING, θ οποία ζχει καταχωρθκεί

ςτθν Ακινα με αρικμό 157578601000, κατζχει 999 εταιρικά μερίδια, με αρικμό από 1 ζωσ
999,
-

Ο κφριοσ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΗΘΘ κατζχει 1 εταιρικό μερίδιο, με αρικμό 1000,

φνολο εταιρικϊν μεριδίων που αποτελοφν το κεφάλαιο: 1.000 μερίδια
Σο υπόλοιπο άρκρο δεν τροποποιείται.
Θ απόφαςθ εγκρίνεται ομοφϊνωσ.
ΣΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΗ
Θ Γενικι υνζλευςθ παρζχει πλιρθ εξουςία ςτον κομιςτι αντιγράφων ι αποςπαςμάτων
αυτϊν των πρακτικϊν για τθν ολοκλιρωςθ όλων των νομικϊν διατυπϊςεων .
Θ απόφαςθ εγκρίνεται ομοφϊνωσ.
Δεδομζνου ότι δεν υπάρχει άλλο κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ και ουδείσ ηιτθςε τον λόγο,
θ Πρόεδροσ κθρφςςει τθ υνζλευςθ περαιωκείςα.

[ΤΠΟΓΡΑΦΕ]

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
ΜΑΡΙΑ Ε. ΜΑΚΡΘ
ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ/Α.Μ. 35228
ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΡΡΘΓΟΠΟΤΛΟΤ 3, ΑΘΘΝΑ, 10561
ΑΦΜ 079393255/ΔΟΤ ΔϋΑΘΘΝΩΝ
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
MAKRI
Ημερομηνία: 2021.07.26 22:58:44 EEST

