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τθν Νίκαια, ςιμερα 17 Ιουλίου 2017, θμζρα Δευτζρα, και ϊρα 10 π.μ. ςυνιλκαν  ςτα 

γραφεία τθσ εταιρίασ ΡΙΗΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΠΕ, που βρίςκονται ςτθν οδό Λυκοφργου 106 

ςτθν Νίκαια, οι εταίροι τθσ ωσ άνω εταιρίασ ςε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, με τα εξισ 

κζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 

1) Ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ τθσ χριςεωσ 1/1/2016 – 31/12/2016. 

2) Απαλλαγι του Διαχειριςτι από κάκε ευκφνθ για τον ιςολογιςμό και τα 

αποτελζςματα χριςεωσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου 1/1 – 31/12/2016 και λιψθ 

απόφαςθσ για τθν διανομι των κερδϊν τθσ χριςθσ. 

3) Απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ για ςυνζχιςθ τθσ μθνιαίασ αμοιβισ ςτα μζλθ Ρίηο 

Μιχαιλ και Ρίηου Μαριλζνα. 

τθ Γενικι υνζλευςθ παρευρζκθκαν ο Ρίηοσ Μιχαιλ που κατζχει 5.703 εταιρικά μερίδια 

και θ Ρίηου Μαριλζνα που κατζχει 177 εταιρικά μερίδια, ιτοι παρευρζκθκε το 100% των 

εταιρικϊν μεριδίων και άρα θ Γ.. είναι ςε νόμιμθ απαρτία. 

Επί των υπ’αρικμϊν 1 και 2 κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ζλαβε τον λόγο ο 

Διαχειριςτισ κ. Ρίηοσ Μιχαιλ ο οποίοσ ανζφερε ςτθ Γ.. ότι κατά τθ χριςθ του ζτουσ 2016, θ 

εταιρία εμφάνιςε κζρδθ μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου και των τελϊν, ποςοφ 6.909,42 

ευρϊ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςε 209.446,75 ευρϊ, παρουςιάηοντασ ςθμαντικι αφξθςθ 

ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ.  

Σα παραπάνω μεγζκθ αποτυπϊνονται και ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που 

παρουςιάηονται ςτθ Γ.. Σζλοσ, ο Διαχειριςτισ πρότεινε τθν διανομι των κερδϊν τθσ 

χριςθσ 2016, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ ποςοφ 345,47 ευρϊ, ςτουσ 

μεριδιοφχουσ τθσ εταιρίασ, κατ’ αναλογία του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτιν. 

Επιπλζον ηιτθςε τθν ζγκριςθ όλων των υποβλθκζντων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, 

κακϊσ και τθν απαλλαγι του Διαχειριςτι από κάκε ευκφνθ για τθν χριςθ του ζτουσ 2016. 

Θ Γ.. ενζκρινε ομόφωνα τισ προτάςεισ του Διαχειριςτι για τα υπ’ αρικμόν 1 και 2 κζματα 

τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ. 

Επί του υπ’ αρικμόν 3 κζματοσ, ζλαβε πάλι τον λόγο ο Διαχειριςτισ κ. Ρίηοσ Μιχαιλ και 

πρότεινε ςτθ Γ.. να εγκρικεί θ ςυνζχιςθ τθσ μθνιαίασ αμοιβισ των μελϊν τθσ εταιρίασ 

Ρίηου Μιχαιλ και Ρίηου Μαριλζνασ με το ίδιο μθνιαίο ποςό που ζχει εγκρικεί από τθν 

προθγοφμενθ Γ.. και για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον μζχρι τθν επόμενθ Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ. Και επί του υπ’ αρικμόν 3 κζματοσ, θ Γ.. ομόφωνα ενζκρινε τθν πρόταςθ του 

Διαχειριςτι τθσ εταιρίασ. Σζλοσ, μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ προσ ςυηιτθςθ, λφκθκε θ 

ςυνεδρίαςθ. 

Οι εταίροι 

    Ρίηοσ Μιχαιλ  Ρίηου Μαριλζνα 


