ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ε.05.01.90 – Έκδ. 1η – 19/07/2013

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ A.E.
Έγκρισης Οικονομικών καταστάσεων
με τροποποίηση των ποσών αυτών
της Εταιρείας :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ……………………………………………………...
…………………………………………………..……………………….
………………………………………………….……………………….
…………………………………………………..……………………….
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ...........................................
…………………………………………………………..………………
ΟΔΟΣ :……………………………………………..………….…….
ΑΡΙΘ. :…………………………. ΤΚ. : …………………………..
ΠΕΡΙΟΧΗ : ……………………….…………………………………
Τηλ. : ………………………………………………………………..
Fax. : …………………………………………………………………
E‐Mail : ………………………………………………………………
Α.Μ. ΕΕΠ : _____________
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________

ΠΕΙΡΑΙΑΣ , ___ / ____ 201_

Προς το
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 7α, 7β
& 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13
και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν,
παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
της κατωτέρω απόφασης της από __/ ___/ 201__
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ της
Εταιρείας μας :

Έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
Χρήσης (______________) με τροποποίηση των
ποσών αυτών και σας υποβάλλουμε τα
συνημμένα , εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και
ένα φωτ/φο) :
1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης _______
2) Τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις
(Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων κλπ) __________
3) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. είσπραξης (544,67€) για
δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ ____

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σημείωση :

Για την καταχώριση της απόφασης των
Γενικών
Συνελεύσεων
στο
ΓΕΜΗ
καταβάλλεται για κάθε καταχώριση τέλος
10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1‐802/2011 ‐
ΦΕΚ 470/ Β/24‐3‐2011).

Για την Εταιρεία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο/Σφραγίδα Εταιρείας)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ‐ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Σχετικά με τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις τυχόν ΚΥΡΩΣΕΙΣ σημειώνεται ότι :
•

Η υποβολή (για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ) των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
πραγματοποιείται μέσα σε 20 ημέρες μετά από τη συνεδρίαση της κάθε Συνέλευσης
της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 7β, 26α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

•

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως
άνω, καθιστά την απόφαση ακυρώσιμη και επιφέρει διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις των διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190//1920.

