ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αριθμός ΓΕΜΗ: 038725805000
Σήμερα την 8η

Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας

«ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , στην οδό Σαράντα
Εκκλησιών αρ. 1, γραφείο Γ8, στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Θεσσαλονίκης,
συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση , περί λήψης αποφάσεων επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
30-06-2020.
Σαράντα οκτώ(48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές
μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους τους
εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρείας για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας έχει
ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Πριν αρχίσει η συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Αραμπατζής Μιχαήλ, προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση προσέλαβε ως προσωρινό
γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Πανώρια , έκανε έλεγχο της συμμετοχής των παρόντων Μετόχων και η
Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο
και το καταστατικό για τη Σύγκληση της .
Η πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε εμπροθέσμως σε
εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας. Η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε, πλην όμως η Γενική Συνέλευση
διαπιστώνει ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση
μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αφού
παρίστανται και εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ,
ήτοι το 100% των μετοχών της εταιρίας και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στην λήψη
αποφάσεων και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται και η τήρηση οιωνδήποτε διατυπώσεων για την σύγκληση της
Γ.Σ.,

σύμφωνα με το νόμο και το αρ. 18 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας, αφού παρίστανται και

εκπροσωπούνται

όλοι

οι

μέτοχοι

που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , ήτοι

το 100% των μετοχών της εταιρίας και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στην λήψη
αποφάσεων, όπως αποφασίζεται παμψηφεί από την γενική Συνέλευση .
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Στη συνέχεια

η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αραμπατζή

Μιχαήλ και οριστικό γραμματέα – ψηφολέκτη αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Πανώρια.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του
θέματα της ημερήσιας διάταξης και κάλεσε την Γενική Συνέλευση

Προέδρου αυτής, ανέγνωσε τα

να εισέλθει στην συζήτηση και λήψη

αποφάσεως επί των θεμάτων.
Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την
Πρόσκλησή της, η οποία έχει ως εξής:
Πρόσκληση Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
«ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ
(WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική
Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Σαράντα Εκκλησιών 1 στον
Εύοσμο Θεσσαλονίκης , την 8η Ιουλίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1Ο . Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των
711.647,42 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,43
ευρώ

,

έτσι ώστε μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε 8.059.820,78

ευρώ , διαιρούμενο σε 1.654.994 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας

4,87 ευρώ η κάθε μια

μετοχή , με σκοπό να επιστραφεί – καταβληθεί το ποσό της μείωσης σε μετρητά

στους κατά το

χρόνο λήψης της απόφασης για μείωση μετόχους της εταιρίας .
ΘΕΜΑ 2Ο . Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε ο ίδιος, είτε με
αντιπρόσωπο – εκπρόσωπο του , που τον διορίζει με νόμιμη εξουσιοδότηση. Τα νομικά πρόσωπα,
βάσει του νόμου , μετέχουν στη γενική συνέλευση, ορίζοντας ως αντιπροσώπους - εκπροσώπους τους
έως τρία φυσικά πρόσωπα. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας, οφείλουν, α) πριν από τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα άνω γραφεία της έδρας
της εταιρίας
τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους – εκπροσώπων τους ,
συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας και β) πέντε (5)
τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο
ταμείο - στα άνω γραφεία της έδρας της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε
Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και να καταθέσουν
εντός της ίδιας προθεσμίας στα παραπάνω γραφεία της έδρας της εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης
των προσωρινών τίτλων των μετοχών τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόδειξη της μετοχικής
ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα γίνεται με
βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, καθόσον οι μετοχές
της εταιρίας είναι ονομαστικές , και συγκεκριμένα με βάση τα αναφερόμενα στο βιβλίο μετόχων την
προτεραία ημέρα της Γ.Σ., κι αν ακόμη δεν τηρηθούν τα ανωτέρω για την κατάθεση των μετοχών . Βάσει
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του νόμου μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.
Εύοσμος Θεσσαλονίκης 30 Ιουνίου 2020
Τα μέλη του Δ.Σ.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 711.647,42
ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,43 ευρώ

,

έτσι ώστε μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε 8.059.820,78 ευρώ ,
διαιρούμενο σε 1.654.994 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 4,87 ευρώ η κάθε μια μετοχή , με
σκοπό να επιστραφεί – καταβληθεί το ποσό της μείωσης σε μετρητά στους κατά το χρόνο λήψης της
απόφασης για μείωση μετόχους της εταιρίας .
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Μιχαήλ Αραμπατζής , διαβάζει προς την Γενική
Συνέλευση

την από 30-06-2020

εισήγηση του Διοικητικού

Συμβουλίου προς την Γενική

Συνέλευση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως
εξής παρατίθεται σε αυτούσιο κείμενο:

«Αγαπητοί Μέτοχοι
Το Δ.Σ. της εταιρίας εισηγείται την Μ.Μ.Κ. της εταιρίας κατά 711.647,42€ με μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,30€ σε 4,87€.
Η καλή πορεία της εταιρίας προκύπτει και από τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του
2019 τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τους
Ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας. Έτσι μπορεί να καταστεί κατανοητό ότι
Α) είναι δυνατή μια τέτοια ενέργεια
Β) δεν επηρεάζει την οικονομική πορεία και ανάπτυξή της εταιρίας
Φρονούμε, η Εταιρία μπορεί να προβεί σε μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το
ποσό των € 711.647,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,43, χωρίς
να προκύψει η ελάχιστη δυσχέρεια στην εξόφληση των υποχρεώσεών της.
ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30-06-2020

Τα μέλη του Δ.Σ. ».
Για τους προαναφερθέντες λόγους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να
λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.
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Μετά από τα παραπάνω , την ανάγνωση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και
μετά από γενόμενη διαλογική συζήτηση

και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση

αποφάσισε

ομόφωνα και παμψηφεί:
1) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων έντεκα
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (711.647,42 ) , με
μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (0,43) ,
έτσι ώστε μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια
πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (8.059.820,78) ,
διαιρούμενο σε

ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα

τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα

τέσσερις (1.654.994) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά
λεπτών του ευρώ ( 4,87 ) η κάθε μια μετοχή , με σκοπό να επιστραφεί – καταβληθεί το ποσό της
μείωσης σε μετρητά

, σύμφωνα με τα κατά νόμο οριζόμενα,

στους κατά το χρόνο λήψης της

απόφασης για μείωση μετόχους της εταιρίας, δηλαδή στους σημερινούς μετόχους της,

αναλογικά

με την συμμετοχή τους στο μέχρι την λήψη της παρούσας απόφασης μετοχικό κεφάλαιο

της

εταιρίας.
2) Όπως αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση και προκύπτει και από την από 30-06-2020 εισήγηση
του Δ.Σ. της εταιρίας

, η μείωση αυτή δεν προκαλεί την ελάχιστη δυσχέρεια στην εξόφληση των

υποχρεώσεων της εταιρίας, η οποία μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ανωτέρω
ποσό δύναται να ικανοποιήσει από το εναπομένον Ενεργητικό τους δανειστές-πιστωτές της χωρίς
να αντιμετωπίσει καμία δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία της και επιπλέον το εναπομένον μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας υπερβαίνει κατά πολύ το απαιτούμενο κεφάλαιο για τις δραστηριότητές της.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα και δήλωσε ότι μετά την αποφασισθείσα με το πρώτο
θέμα της ημερήσιας διάταξης μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πρέπει συνακόλουθα να
τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας και κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν
σχετικά.
Μετά

από γενόμενη διαλογική συζήτηση

και ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε

ομόφωνα και παμψηφεί:
Την

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο από σήμερα

τροποποιείται και ισχύει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρίας ανέρχεται σε

οκτώ εκατομμύρια πενήντα εννιά

χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά του ευρώ
διαιρούμενο σε

ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα

(8.059.820,78) ,

τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα

τέσσερις (1.654.994) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά
λεπτών του ευρώ ( 4,87 ) η κάθε μια μετοχή .
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας από συστάσεως της μέχρι σήμερα διαμορφώθηκε ως
εξής:
1. Με το άρθρο 5 του καταστατικού συστάσεως της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των σε Ευρώ
διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) καταβλητέο ολόκληρο από τους ιδρυτές της τοις μετρητοίς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 43ο του καταστατικού της εταιρίας (ΦΕΚ 1317/2008).
2.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 01-08-2008 αυξήθηκε το Μετοχικό
Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00) .

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 02-10-2009 αυξήθηκε το
Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
(5.750.000,00) (ΦΕΚ 13159/2009).
4. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 16-04-2011
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα (649.940,00) (ΦΕΚ 3075/2011)
5. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 16-12-2011
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ
(4.000.000,00) (ΦΕΚ699/2012)
6. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 30-06-2012
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων
(1.400.000),(ΦΕΚ 8029/2012)
7. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 10-10-2012
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ δυόμιση εκατομμυρίων (2.500.000) (ΦΕΚ
12887/2012).
8. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 10-7-2013
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000) (ΦΕΚ
5423/2013).
9. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 30-05-2016
μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του 1.489.494,60 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής κατά ενενήντα λεπτά του ευρώ

(0,90) , (Αρ. πρωτ. 2597/07-06-2016

Ανακοίνωση Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ.).
10. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 10-02-2017
μειώθηκε το

μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των

1.985.992,80

ευρώ

,

με μείωση της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20) , (Αρ.
πρωτ. 778087/1-3-2017 Ανακοίνωση Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μητρώου
Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ.).
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11. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 20-03-2018
μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 2.151.492,20 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης

μετοχής κατά

1164334/12-4-2018

ένα ευρώ και

τριάντα

λεπτών του ευρώ

(1,30) , (Αρ. πρωτ.

Ανακοίνωση Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μητρώου

Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ.).
12. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 20-05-2019
μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 2.151.492,20 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30) . (Αρ. πρωτ. 1556254
/28-5-2019

Ανακοίνωση Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.-

Υ.Μ.Σ.).
13. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 08-07-2020
μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 711.647,42 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής κατά σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (0,43) .
-------------Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την σύνταξη ολόκληρου του κειμένου του
νέου καταστατικού της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο προς υποβολή και καταχώρηση
στην αρμόδια αρχή .
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των
εργασιών της.
Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Μιχαήλ Αραμπατζής

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΛΕΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Πανώριας
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο επικυρούμενο από
τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας .
ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 08-07-2020
Ο Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
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