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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βι−
ομηχανική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Λατομική
Εταιρεία» με δ.τ. «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 5.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 3.4.2007 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική,
Βιομηχανική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Λατομική
Εταιρεία» με δ.τ. «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε» και αριθμό Μητρώ−
ου 62884/01/Β/07/227 από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται−
ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων (30.6.2009) συγκροτήθηκε
σε σώμα αποτελούμενο από τους εξής:
1) Κυρομίτη Ιωάννη του Θωμά και της Ευαγγελίας,
φοιτητή, γεννημένο στον Χολαργό Αττικής το έτος 1983,
κάτοικο Υμηττού, οδός Ανδραμυττίου, αριθμός 38, κάτο−
χο του με αριθμό Σ 651081/1997 δελτίου ταυτότητας του
Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 108338592 και Δ.Ο.Υ. Καστοριάς,
Έλληνα υπήκοο ως Αντιπρόεδρο και Δ/νων σύμβουλο
του Δ.Σ..
2) Κυρομίτη Στεφανία του Θωμά και της Ευαγγελίας,
σπουδάστρια, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος
1985, κάτοικο Υμηττού, οδός Ανδραμυττίου, αριθμός 38,
κάτοχο του με αριθμό Φ 386179/2001 δελτίου ταυτότη−
τας του Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 1213424804 και Δ.Ο.Υ.
Δάφνης, ως Πρόεδρο του Δ.Σ..
3) Κυρομίτη Ευαγγελία του Ιωάννη και της Αικατερί−
νης, οικιακά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1962, κά−
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τοικο Υμηττού, οδός Ανδραμυττίου, αριθμός 38, κάτοχο
του με αριθμό Π 007488/1989 δελτίου ταυτότητας του
Κ. Γ. Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 123415580, και Δ.Ο.Υ. Δάφνης
ως Μέλος Δ.Σ..
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαι−
τούνται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού
Συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ομόφωνα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2. 22. 23 του κ.ν. 2190/1920,
αποφάσιζα και αναθέτει καθ’ όλη την διάρκεια της θη−
τείας του την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως
αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2, 3, του άρθρου 20
του καταστατικού της εταιρείας, στον Αντιπρόεδρο και
Δ/νων Σύμβουλο, Κυρομίτη Ιωάννη του Θωμά και της
Ευαγγελίας, φοιτητή, γεννημένο στον Χολαργό Αττι−
κής το έτος 1983, κάτοικο Υμηττού, οδός Ανδραμυττίου,
αριθμός 38, κάτοχο του με αριθμό Σ 651081/1997 δελτίου
ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα,, με Α.Φ.Μ. 108338592 και
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Έλληνα υπήκοο ο οποίος δεσμεύει
και εκπροσωπεί την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής
του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, τιθεμένης
κοντά στην εταιρική επωνυμία.
Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας
Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι :
ΟΔΟΣ : Μαυρομιχάλη 190 114 72 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 5 Απριλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ − ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «SANYOCOM ΑΕΒΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 2.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 26.3.2007 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «SANYOCOM ΑΕΒΕ» και αριθμό Μητρώου 39915/01ΑΤ/
Β/98/032 που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής,
με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και το Δ.Σ.
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η
νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η
θητεία λήγει στις 10.12.2009, έχει ως κατωτέρω:
1) Παπαγεωργίου Νικόλαος του Σταύρου, Επιχειρημα−
τίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη
Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός
Νυμφών αρ. 10Α με Α.Δ.Τ. Φ 089957/5.3.2001 του Α.Τ. Νέας
Ερυθραίας, Πρόεδρος.
2) Λαδονικόλας Πολύχρονης του Σάββα και της Ιου−
λίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, ελληνικής υπηκο−
ότητας, γεννηθείς στον Ταύρο Αττικής το έτος 1941,
κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 18, με

Α.Δ.Τ. Θ 403322/18.05.1970 του 33308 Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθη−
νών, Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου και της Μαρ−
γαρίτας, Έμπορος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην
Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης Ατ−
τικής, οδός Σοφοκλέους αρ. 15, με Α.Δ.Τ. Λ 352322/5.6.1979
του Π.Α. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευ−
θύνων Σύμβουλος.
4) Σίγουρος Παναγιώτης του Ευθυμίου και της Ασή−
μως, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στον Πύργο
Ηλείας το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός
Χαριλάου Τρικούπη αρ. 77, με Α.Δ.Τ. Κ 191431/17.3.1997
του Π.Α. Αθηνών, Μέλος.
5) Τσαλκιτζής Νικόλαος του Δημητρίου και της Ελένης,
Οικονομολόγος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην
Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός
Κοκκινάκη αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Ι 200568/29.7.1974 του Ι΄ Π.Α.
Αθηνών, Μέλος.
6) Δημαρέσης Ανδρέας του Χρήστου και της Ευαγγελίας,
Οικονομολόγος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1964, κάτοικος Αλίμου Απι−
κής, οδός Πεισιστράτου αρ. 34, με Α.Δ.Τ. AB 273978/2006
του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου, Μέλος.
7) Κυβέλλου Μετάξια του Παναγιώτη και της Ολυμπίας,
Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος
1962, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Σηλυβρίας,
αρ. 44, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 019620/2007 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης,
Μέλος.
Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν
όσα έχουν δημοσιευθεί στο με αριθμό 163/12.1.2005 ΦΕΚ
(ΤΑΕ−ΕΠΕ).
Αγ. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Α. ΤΟΣΚΑΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙ−
ΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 4.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 22.6.2006 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 59909/01ΑΤ/Β/06/013
που εδρεύει στο Δήμο Χολαργού Αττικής, με το οποίο
πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε−
φαλαίου 100.000,00 € ευρώ.
Αγ. Παρασκευή, 4 Απριλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
ΣΥΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ
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(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Σ Π (S.P) Com Ανώνυμος Εμπορική Εται−
ρεία Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 4.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 28.2.2007 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Σ Π (S.P) Com Ανώνυμος Εμπορική
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» και με αριθμό
Μητρώου 47011/01ΑΤ/Β/00/421, που εδρεύει στο Δήμο
Ν. Ερυθραίας Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε−
φαλαίου 54.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την
Γενική Συνέλευση στις 30.10.2006.
Αγ. Παρασκευή, 4 Απριλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«IPSEN Εταιρεία Παρασκευής και Εμπορίας Φαρμα−
κευτικών Προϊόντων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης».
Δυνάμει του με τον αριθμό 33.558 της 28ης Μαρτίου
2.007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυ−
σίας Κοσμοπούλου−Παπά, το οποίο καταχωρήθηκε στα
Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 4η
Απριλίου 2.007, με αύξοντες αριθμούς Γενικό: 6.039 και
Ειδικό: 1.632, οι:
(α) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SOCIETE
DE CONSEILS, DE RECHERCHES ET D’ APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES S.C.R.A.S. S.A.S.», η οποία έχει συσταθεί
και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλικής
Δημοκρατίας και έχει την έδρα της στο Παρίσι Γαλλίας
(42, rue du Docteur Blanche 75016) και
(β) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑ−
ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο
Δήμο Αθηναίων και στην οδό Κανάρη, αριθμός 9, μόνες
εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «IPSEN Εταιρεία Παρασκευής και Εμπορίας
Φαρμακευτικών Προϊόντων Εταιρεία Περιωρισμένης
Ευθύνης», που εδρεύει στο Δήμο Αλίμου Αττικής (οδός
Αγίου Δημητρίου, αριθμός 63):
(Α) Παρέτειναν τη διάρκεια της Εταιρείας για πενήντα
(50) ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι της τριακοστής πρώτης
(31ης) Δεκεμβρίου 2.059.
(Β) Τροποποίησαν το άρθρο 4ο του κωδικοποιημένου
καταστατικού της, που αναφέρεται στη διάρκεια της
Εταιρείας και
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(Γ) Κωδικοποίησαν το καταστατικό της, τα κυριότερα
σημεία του οποίου είναι τα εξής:
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «IPSEN Εταιρεία Πα−
ρασκευής και Εμπορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων Εται−
ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης».
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αλίμου Αττικής
(οδός Αγίου Δημητρίου, αριθμός 63).
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(1) Η παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισα−
γωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση,
εμπορία, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο τυπο−
ποίηση κάθε είδους φαρμακευτικών και οποιωνδήποτε
άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπο−
ρευμάτων μη απαγορευμένων από τον νόμο, καθώς επί−
σης και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω
αναφερόμενα προϊόντα και/ή δραστηριότητες.
(2) Η μεσολάβηση έπ’ ονόματι της κατ’ επάγγελμα
ως εμπορικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ημεδαπών
ή αλλοδαπών οίκων για εισαγωγές στην Ελλάδα, κάθε
είδους προϊόντων από τα παραπάνω και ιδιοσκευασμά−
των ημεδαπής ή αλλοδαπής κατασκευής.
(3) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες
που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
(4) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, την οποία η Εταιρεία
ήθελε θεωρήσει πρόσφορη ή συμπληρωματική των προ−
αναφερθέντων σκοπών και γενικά η επιχείρηση κάθε
πράξεως που συντελεί παρεμπιπτόντως ή άμεσα στην
πραγμάτωση των σκοπών της.
Η διάρκεια της Εταιρείας η οποία είχε ορισθεί για
περίοδο τριάντα (30) ετών από την ημερομηνία της
νόμιμης σύστασης της, μετά από απόφαση της Συνέ−
λευσης των εταίρων, η οποία ελήφθη την 8η Μαρτίου
2.007, παρετάθη, για πενήντα (50) ακόμη έτη, ήτοι μέχρι
την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο
χιλιάδες πενήντα εννέα (2.059).
Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σήμερα, μετά
την τελευταία αύξηση του, σε τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000)
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ
το καθένα. Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλη−
μένο τοις μετρητοίς, ως εξής:
(1) Η μερίδα συμμετοχής της Εταιρείας με την επω−
νυμία «SOCIETE DE CONSEILS, DE RECHERCHES ET
D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES − S.C.R.A.S. S.A.», ανέρ−
χεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000), ευρώ,
αποτελούμενη από οκτώ χιλιάδες (8.000) εταιρικά με−
ρίδια, και
(2) Η μερίδα συμμετοχής της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, αποτε−
λούμενη από δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια. Δι−
αχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για
αόριστο χρονικό διάστημα είναι οι:
(1) PHILIPPE ROBERT−GORSSE, γιος του Francois και
της Marie−Claire, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γαλλί−
ας (οδός 29, Boulevard d’Angleterre, 78110 Le−Vesinet),
κάτοχος του με τον αριθμό 05CR602580/2005 Γαλλικού
Διαβατηρίου, γαλλικής υπηκοότητας,
(β) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ, γιος του Μιχαήλ και της Αι−
κατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω Ατ−
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τικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 24), κάτοχος
του με τον αριθμό AB 937349/2006 Δελτίου Ταυτότητας
του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, ελληνικής ιθαγένειας με
αριθμό φορολογικού μητρώου: 024450761 και
(γ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, κόρη του Ιωάννη
και της Αγγελικής, σύζυγος Κυριάκου ΚΑΝΣΟΥ, Ιδιωτική
Υπάλληλος, κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Ανθηρού,
αριθμός 37), κάτοχος του με τον αριθμό AB 348 453/2006
Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας,
ελληνικής ιθαγένειας με αριθμό φορολογικού μητρώου:
037511169.
Καθένας από τους διαχειριστές έχει δικαίωμα να
εκπροσωπεί μεμονωμένως την Εταιρεία και να ενερ−
γεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό της κάθε πράξη
διαχειρίσεως και διαθέσεως αυτής, αναγόμενη στον
εταιρικό σκοπό.
Οι διαχειριστές δύνανται ομοφώνως και με συμβο−
λαιογραφικό πληρεξούσιο, να μεταβιβάζουν μέρος της
διαχειριστικής εξουσίας τους στο Διευθυντή της Εται−
ρείας.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2007
Η Συμβολαιογράφος
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΠΑ
F
(6)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENARXIS DYNAMIC MEDIA
LTD».
Με την υπ’ αριθμ. 6.028/21.3.2007 πράξη της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα,
η οποία δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα
βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γε−
νικό αριθμό 6109 και Ειδικό 1655 στις 4.4.2007 οι 1 )
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου και της
Σεβαστής, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα
στις 5.11.1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,
στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αριθμός 48Β, κάτοχος του
δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.576015/1.7.1991, που
εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου
και 2) Νικόλαος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου και της
Σεβαστής, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα
την 1.10.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,
στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αριθμός 48Β, κάτοχος του
δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 576913/22.5.1992, που
εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου,
ως μόνοι εταίροι που εκπροσωπούν ολόκληρο το εται−
ρικό κεφάλαιο της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENARXIS DYNAMIC
MEDIA LTD», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (οδός
Κριτίου αριθμός 30, Νέος Κόσμος), (Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών
− Α.Φ.Μ. 099455333), προέβησαν: α) σε αύξηση του εται−
ρικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια
(200.400) ευρώ, δι’ εκδόσεως έξι χιλιάδων εξακοσίων
ογδόντα (6.680) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα
(30,00) ευρώ το καθένα, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας
να ανέλθει σε διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια

(218.400) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως προέρχεται κατά
το ποσό των 136.209,78 ευρώ από κεφαλαιοποίηση των
κερδών της εταιρείας από τη χρήση των ετών 2004
− 2005 και κατά το ποσό των 64.190,22 ευρώ από ισόπο−
ση και αναλογική καταβολή μετρητών στο ταμείο της
εταιρείας από τους δύο εταίρους αυτής. Στην αύξηση
του εταιρικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι εταίροι κατά
την αναλογία του έκαστος και β) στην διεύρυνση του
σκοπού της εταιρείας, προσθέτοντας την εισαγωγή,
εξαγωγή και εμπορία ειδών βιντεοπαιχνιδιών (video
games) και συγκεκριμένα software, hardware και περι−
φερειακών αυτών, για όλα τα διαθέσιμα στην αγορά
formats (μορφές).
Συνεπώς τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 3 του κα−
ταστατικού, ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΟΙ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες δε−
καοκτώ χιλιάδες τετρακόσια (218.400) ευρώ και διαιρεί−
ται σε επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (7.280) εταιρικά
μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το κεφά−
λαιο τούτο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των
εδώ συμβαλλομένων έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο σε
μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας
ως ακολούθως:
1) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του
Ιωάννου κατέβαλε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσια
(109.200) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1)
μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων σα−
ράντα (3.640) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30)
ευρώ το καθένα.
2) Ο εταίρος Νικόλαος Γεωργακόπουλος του Ιωάν−
νου κατέβαλε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσια (109.200)
ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα
συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(3.640) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το
καθένα.
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη και παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρο−
νικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθώς επίσης και προγραμ−
μάτων με χρήση πολυμέσων.
2. Η εισαγωγή − εξαγωγή και εμπορία προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, αναλωσίμων ειδών και υλικών συ−
σκευασίας αυτών, ειδών βιντεοπαιχνιδιών (video games)
και συγκεκριμένα software, hardware και περιφερειακών
αυτών, για όλα τα διαθέσιμα στην αγορά formats (μορ−
φές).
3. Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων και σεμιναρίων.
4. Η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη,
συντήρηση και λειτουργία όλων των ανωτέρω.
5. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσω−
τερικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων
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πληροφορικής και η διενέργεια κάθε συναφούς δρα−
στηριότητας για συναφή αγαθά και υπηρεσίες.
Έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2007
Οι Διαχειριστές
(υπογραφές)
F
(7)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δια του υπ’ αριθμ. 40.124/23.6.2006 συμβολαίου του
συμβολαιογράφου Ασπροπύργου Βασιλείου Καμπόλη −
Γαλαντόμη του Παναγιώτη, νομίμως καταχωρισθέντος
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύ−
ξοντα γενικό αριθμό 10775 και ειδικό 2967/11.7.2006, οι
1) Κωστάκος Σταύρος του Πανάγου και της Εύας,
Α.Φ.Μ. 048017529, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, σπουδαστής, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και κατοικεί στο
Χαϊδάρι, οδός Γ. Παπανδρέου 70β, κάτοχος του Δελτί−
ου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. AB 016036 που
εκδόθηκε την 4.11.2005 από το Α.Τ. Χαϊδαρίου,
2) Κωστάκου Μαρία του Πανάγου και της Εύας, Α.Φ.Μ.
101451832, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, σπουδάστρια, που γεννή−
θηκε στην Αθήνα το έτος 1982 και κατοικεί στο Χαϊ−
δάρι, οδός Γ. Παπανδρέου 70β, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Σ 279520/1996 που
εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαϊδαρίου και
3) Κωστάκου Ευγενία του Πανάγου και της Εύας,
Α.Φ.Μ. 062931150, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, επιχειρηματίας, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και κατοικεί στο
Ίλιον Αττικής, οδός Μπιζανίου αριθμός 4, κάτοχος του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Χ.048668
που εκδόθηκε την 8.10.2002 από το Α.Τ. Χαϊδαρίου, ως
οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης
υπό την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΝΗΣ», με έδρα τον Ασπρόπυργο
Αττικής στην οδό Μεγαρίδος και σύμφωνα με την από
5.6.2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των
εταίρων της εταιρείας προέβησαν σε τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:
Προέβησαν σε μετατροπή του κεφαλαίου από δραχ−
μές σε ευρώ, ήτοι από 6.010.000 δραχμές σε 17.637,56
ευρώ και σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ
105.392,453. Έτσι μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το
άρθρο 5ον (περί κεφαλαίου) του αρχικού καταστατικού
έχει ως εξής:
Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατόν είκοσι τρεις
χιλιάδες τριάντα (123.030) ευρώ και διαιρείται σε τέσ−
σερις χιλιάδες εκατόν ένα (4.101) εταιρικά μερίδια αξίας
τριάντα (30) ευρώ έκαστον. Στην εταιρεία μετέχουν ως
ακολούθως: α) ΟΣταύρος Πανάγου Κωστάκος δια μιας
μερίδος συμμετοχής αποτελούμενης από χίλια εξακό−
σια σαράντα τρία (1.643) εταιρικά μερίδια συνολικής
αξίας ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα
(49.290). β) Η Ευγενία θυγατέρα Πανάγου και Εύας Κω−
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στάκου δια μιας μερίδος συμμετοχής αποτελούμενης
από χίλια διακόσια είκοσι εννέα (1.229) εταιρικά μερίδια
συνολικής αξίας ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων
εβδομήντα (36.870) και γ) Η Μαρία θυγατέρα Πανά−
γου και Εύας Κωστάκου δια μιας μερίδος συμμετοχής
αποτελούμενης από χίλια διακόσια είκοσι εννέα (1.229)
εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ευρώ τριάντα έξι χι−
λιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (36.870).
Προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου δεύτερου
(2ου) του καταστατικού το οποίο τροποποιούμενο έχει
ως εξής:
Άρθρο 2ο
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ασπροπύργου Ατ−
τικής επί της οδού Μεγαρίδος αριθμός 110. Η εταιρεία
δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και
την αλλοδαπή.
Προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου τρίτου (3ου)
του καταστατικού το οποίο τροποποιούμενο έχει ως
εξής:
Άρθρο 3ο
Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή πάσης φύσε−
ως μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων, αι πα−
ντός είδους μηχανολογικαί, μεταλλικαί και ηλεκτρικαί
κατασκευαί, και παντός είδους μηχανολογικαί, μεταλ−
λικαί και ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις μετά των συναφών
προς αυτάς δομικών και οιωνδήποτε άλλων εργασιών,
η επισκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων εν γένει πάσα
παρεμφερής εργασία. Επίσης η εισαγωγή, εξαγωγή και
εν γένει παντός είδους εμπορεία μηχανημάτων, εξαρ−
τημάτων και εργαλείων και να αντιπροσωπεύει οίκους
εσωτερικού ή εξωτερικού, ως εμπορική αντιπρόσωπος.
Επίσης η εκμίσθωση πάσης φύσεως μηχανημάτων,
εξαρτημάτων και εργαλείων και παντός είδους μηχα−
νολογικών, μεταλλικών και ηλεκτρικών κατασκευών και
εγκαταστάσεων.
Η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο και τύπο μετά παντός άλλου φυσικού ή νομικού
προσώπου επιδιώκοντος τους αυτούς ή παρεμφερείς
σκοπούς, καθώς επίσης να συμμετέχη καθ’ οιονδήποτε
τρόπο και τύπο εις άλλας εταιρείας επιδιωκούσας τον
αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν. Προέβησαν σε τροποποί−
ηση του άρθρου δεκάτου ογδόου (18ου) παράγραφος
2 του καταστατικού σε ό,τι αφορά την διαχείριση το
οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής:
Άρθρο 18ο
1) Η διαχείρησις των εταιρικών υποθέσεων και η εκ−
προσώπησις της εταιρείας ανήκει εις τον Διαχειριστήν.
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρείαν και ενεργεί
επ1 ονόματι αυτής πάσαν πράξιν διαχειρίσεως και διαθέ−
σεως κατά πάσαν περίπτωσιν αναγομένην εις τον σκο−
πόν της εταιρικής επιχειρήσεως. Ούτω ο διαχειριστής
δεσμεύει την εταιρείαν δια μόνης της υπογραφής του
(υπό την εταιρικήν επωνυμίαν) εις πάσαν δικαιοπραξίαν
και υλικήν ενέργειαν.
2) Διαχειριστές καθ’όλην την διάρκεια της εταιρείας
ορίζονται άπαντες οι άνω εταίροι αυτής και με τις παρα−
κάτω διακρίσεις. Οι Σταύρος Πανάγου Κωστάκος, Ευγε−
νία θυγατέρα Πανάγου Κωστάκου και Μαρία θυγατέρα
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Πανάγου Κωστάκου ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά
κάθε ένας από αυτούς θα δύνανται α) Να εκπροσωπούν
την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας,
Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, ενώπιον παντός
οργανισμού, ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προ−
σώπου, πάσης τραπέζης ως και ενώπιον όλων εν γένει
των Ελληνικών Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και
δικαιοδοσίας επί πάσης υποθέσεως της εταιρείας δυ−
νάμενοι να εισπράττουν μόνοι τους δια της υπογραφής
των και β) Θα δεσμεύουν την εταιρεία για υποχρεώσεις
δανεισμού, αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών
ή να οπισθογραφούν αυτές μέχρι ποσού δέκα πέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ. Πέραν του ανωτέρω ποσού θα
είναι απαραίτητη και η υπογραφή ή δύο εκ των εταίρων
διαχειριστών ή η υπογραφή του μη εταίρου Πανάγου
Σταύρου Κωστάκου, ο οποίος θα δύναται να ενεργεί
και ως μόνος διαχειριστής χωρίς να είναι απαραίτητη
η υπογραφή των ετέρων τριών ως άνω διαχειριστών.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε
πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνί−
ες του υπ’ αριθμ. 31.978/30.3.2000 συμβολαίου μου, όπως
αυτό τροποποιημένο μέχρι σήμερα ισχύει.
Ασπρόπυργος, 11 Ιουλίου 2006
Ο Συμβολαιογράφος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ−ΓΑΛΑΝΤΟΜΗΣ
F
(8)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δυνάμει του με αριθμό 14.634/4.4.2007 συμβολαίου
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη
που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11.4.2007 με
αύξοντα αριθμό γενικό 6247 και ειδικό 17/2 η αλλοδαπή
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIOFARMA», η οποία
έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους
της Γαλλικής Δημοκρατίας και έχει την έδρα της στο
Neuilly−sur−Seine 92578 (Νεϊγύ συρ Σεν) Γαλλίας και η
αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ARTS
ET TECHNIQUES DU PROGRES», η οποία έχει συσταθεί
νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλ−
λικής Δημοκρατίας και εδρεύει στην Ορλεάνη (45000)
της Γαλλίας, ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στον
Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και επί της Λεωφόρου Συγ−
γρού αριθμός 181 εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095031152
της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, προέβησαν: 1. Στην μείωση του
εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εννιακο−
σίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (970.410)
με ταυτόχρονη ακύρωση τριάντα δύο χιλιάδων τρια−
κοσίων σαράντα επτά (32.347) εταιρικών μεριδίων της
εταιρείας αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και στην
τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου −5− του
εταιρικού καταστατικού, που θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο
1. Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες
εξακόσια (2.829.600) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εί−
κοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (126.667) εται−
ρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ
το καθένα.
Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους
Εταίρους ολοσχερώς τοις μετρητοίς στην Εταιρεία ως
ακολούθως :
α) Η Γαλλική Εταιρεία BIOFARMΑ πλήρωσε δύο
εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα
(2.825.010) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία εται−
ρική μερίδα από εννενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν
εξήντα επτά (94.167) εταιρικά μερίδια.
β) Η Γαλλική Εταιρεία ARTS ET TECHNIQUES DU
PROGRES πλήρωσε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εν−
νενήντα (4.590) ευρώ και μετέχει με μία εταιρική μερίδα
από εκατόν πενήντα τρία (153) εταιρικά μερίδια.
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε
ως εξής:
α) Με καταβολή διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχ−
μών που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της
Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ−ΕΠΕ 356/9.3.1977).
β) Με καταβολή τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων
χιλιάδων (4.800.000) δραχμών που αποφασίσθηκε με την
από 23.6.1978 απόφαση της 2ης Γενικής Συνέλευσης των
Εταίρων (ΦΕΚ ΤΑΕ−ΕΠΕ 2406/7.7.1978).
γ) Με καταβολή είκοσι έξι εκατομμυρίων (26.000.000)
δραχμών που αποφασίσθηκε με την από 25.10.1982 από−
φαση της 10ης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (ΦΕΚ
ΤΑΕ−ΕΠΕ 4176/30.11.1982).
δ) Με καταβολή δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχ−
μών που αποφασίσθηκε με την από 11.7.1983 απόφαση
της 12ης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (ΦΕΚ ΤΑΕ−ΕΠΕ
2593/15.9.1983).
ε) Με κεφαλοποίηση των αποθεματικών της εταιρεί−
ας ύψους εννιακοσίων δώδεκα και διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (912.250) δραχμών και την μετατροπή τους
σε ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της 38ης έκτακτης
Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της 29.9.2001 (ΦΕΚ
ΤΑΕ − ΕΠΕ 9096/15.10.2001).
στ) Με καταβολή ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδο−
μήντα επτά (1.677.000) Ευρώ που αποφασίσθηκε με την
από 26.1.2004 απόφαση της 42ης τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των Εταίρων.
ζ) Με καταβολή δύο εκατομμυρίων και δέκα (2.000.010)
Ευρώ που αποφασίσθηκε με την από 23.6.2006 απόφαση
της 45ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
η) Με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εν−
νιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (970.410)
που αποφασίσθηκε με την από 15.1.2007 απόφαση της
46ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
2 ................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................»
2. Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εται−
ρείας, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Στα Ελληνικά «ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ−
ΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στα
Γαλλικά «SERVIER HELLAS PHARMACEUTIQUE E.P.E.»
ΕΔΡΑ: Δήμος Νέας Σμύρνης (Λεωφόρος Συγγρού,
αριθμός 181).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι εν−
νέα χιλιάδες εξακόσια (2.829.600) ευρώ και διαιρείται
σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά
(126.667) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα
(30) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του κεφα−
λαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς τοις μετρη−
τοίς στην Εταιρεία ως ακολούθως α) Η Γαλλική Εταιρεία
BIOFARMA πλήρωσε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες δέκα (2.825.010) ευρώ και μετέχει στην
εταιρεία με μία εταιρική μερίδα από εννενήντα τέσσερις
χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (94.167) εταιρικά μερίδια
και β) Η Γαλλική Εταιρεία ARTS ET TECHNIQUES DU
PROGRES πλήρωσε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εν−
νενήντα (4.590) ευρώ και μετέχει με μία εταιρική μερίδα
από εκατόν πενήντα τρία (153) εταιρικά μερίδια.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ογδό−
ντα (80) χρόνια και λήγει το έτος δύο χιλιάδες πενήντα
επτά (2057).
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι η επεξεργασία,
διάθεση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώ−
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πευση οποιωνδήποτε οίκων και εν γένει εμπορία στην
Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε είδους φαρμακευτι−
κών, ιατρικών, χημικών, κτηνιατρικών, διαιτητικών και
καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής, καθώς και
η συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε άλλες
βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές εταιρείες που
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το
σκοπό της Εταιρείας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, που
έλαβε χώρα την 9η Ιανουαρίου 2006, εξέλεξε ομόφω−
να ως Διαχειριστές της Εταιρείας τον Patrice Courtois
(Πατρίς Κουρτουά), κάτοικο Γαλλίας (boulevard Pereire
αρ. 188 bis, 75017 Παρίσι) και την Marie Christine Larcher
(Μαρί Κριστίν Λαρσέ) κάτοικο Γαλλίας, (Avenue des
Fonds Maréchaux αρ. 6, 92 Vaucresson) για τις εταιρι−
κές Χρήσεις 2005/2006 και 2006/2007, δηλαδή η θητεία
τους διαρκεί από 1ης Οκτωβρίου 2005 και θα παρατεί−
νεται μέχρι του χρόνου της συγκλήσεως της τακτικής
Γενικής Συνελεύσεως προς έγκριση του Ισολογισμού,
της Καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρή−
σεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του
Προσαρτήματος της Χρήσεως 1.10.2006 − 30.9.2007.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2007
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ Π. ΤΣΑΓΓΑΡΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*11024331104070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

