
ΠΡΑΚΤΙΚΟ τηò ΕτÞσιαò ΤακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò τηò Εταιρεßαò με την

επωνυμßα «SPARK LOGlsΤlKS tΔ!ΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟγΧΙΚΗΣ ETAIPElA»

τηò 12ηòΟκτωβρßου 2020

Στον ΠειραιÜ σÞμερα, την 12η Οκτωβρßου 2020, ημÝρα ΔευτÝρα και þρα 12:30 μ.μ. στα γραφεßα

τηò εταιρεßαò με την επωνυμßα «SPARK LOGlsΤlKS ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επß τηò

οδοý ΑκτÞ Μιαοýλη αρ. 53-55 , συνÞλθαν σε αυτüκλητη καθολικÞ ΤακτικÞ ΣυνÝλευση üλοι οι

εταßροι αυτÞò, προκειμÝνου να αποφασßσουν επß των κÜτωθι θεμÜτων τηò ημερησßαò διατÜξεωò.

Παρüντεò στη ΣυνÝλευση εßναι οι ακüλουθοι εταßροι, κατÝχονταò τα εξÞò εταιρικÜ μερßδια:

Εταßροò
Αριθμüò Εταιρικþν

Μεριδßων
Στοιχεßα

Αντιπροσþπου

1. ΤοΠ ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ
1,500 [Αυτοπροσþπωò]

2. KUYUMDZHU HAΤΙDZHE LEVENΤ
του LEVENT

500 [Αυτοπροσþπωò]

ΣΥΝοΛο
2.000

Κατüπιν των ανωτÝρω διαπιστþνεται üτι στη ΣυνÝλευση παρßστανται üλοι οι εταßροι, οι οποßοι

κατÝχουν το σýνολο των εταιρικþν μεριδßων , και συνεπþò η ΣυνÝλευση συνεδριÜζει νüμιμα και

μπορεß να λÜβει αποφÜσειò επß των κÜτωθι θεμÜτων τηò ημερÞσιαò διÜταξηò,

ΘÝματα Η μερÞσιαò ΔιÜταξπò:

1. ΥποθολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων τηò εταLρεßαò για την 3η εταιρικÞ χρÞση

01.01.2019 - 31,12,2019, τηò Ýκýεσηò του διαχειριστÞ και τηò διÜýεσηò των αποτελεσμÜτων.

2,'Εγκριση τηò συνολικÞò διαχεßρισηò yLa τη χρÞση 01,01.2019 - 31.12,2019.

3, Την Ýγκριση παροχÞò αμοιθþν και συνÝχισηò καταλαθολÞò αυτþν στον ΔιαχειριστÞ,

4. Την ανÜλυση και καταγραφÞ üλων των απαραßτητων προýποýÝσεων και δυσχερειþν σχετικþν

με την συνÝχιση Üσκησηò τηò δραστηριüτηταò τηò επιχεßρησηò, Ýνεκατου COVID-79.

Στη συνÝχεια, ο διαχειριστÞò τηò εταιρεßαò, κοò Τοπ ΑλÞ ΣαλÞ, ανÝλαβε καθÞκοντα ΠροÝδρου τηò

ΣυνÝλευσηò και χωρßò να υποβληθεß καμßα Ýνσταση, ξεκßνησε η συζÞτηση επß των θεμÜτων τηò

ημερÞσιαò διÜταξηò.



ΘÝμα 7Ον : Υπο6ολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων τηò εταφεßαò τηò yLa την χρÞση

01,,01.2019 - 31,.12.2019, τηò Ýκýεσηò του διαχειριστÞ και τηò διÜýεσηò των αποτελεσμÜτων.

Ακολουθεß ανÜγνωση και επεξÞγηση üλων των στοιχεßων του |σολογισμοý καθþò και λεπτομερεßò

ανÜλυση των στοιχεßων τηò κατÜστασηò ΑποτελεσμÜτων ΑποτελÝσματα ΧρÞσηò üπου

εμφανßζονται κÝρδη χρÞσεωò που ανÝρχονται στο ποσü των 8.828,84€.

Τα μÝλη τηò ΣυνÝλευσηò τηò εταιρßαò εγκρßνουν ομüφωνα τον Ισολογισμü τηò 31 Δεκεμβρßου

2019 καθþò επßσηò και τον παρακÜτω πßνακα ΔιαθÝσεωò ΑποτελεσμÜτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚαθαρÜ αποτελÝσματα (κÝρδη ) χρÞσεωò

Μ εßον: Υπüλοιπο αποτελεσμÜτων(ζη μιþν) προ ηγ. ΧρÞ σεων

ΠλÝον: ΔιαφορÝò φορολογικοý ελÝγχου προηγ.χρÞσεων

Σýνολο

ΖημιÝò ειò νÝο

8.828,84€

24,ο47,63€

0€

-15.218,79€

15218J9€

ΘÝμα 2Ον:'Εγκριση τηò συνολικÞò διαχεßρισηò για τη χρÞση 01,01,2079 - 31.12.2019.

Επß του 2Ου ýÝματοò, εγκρßνεται η «συνολικÞ διαχεßρησÞ», Þ διακυ6Ýρνηση τηò εταιρεßαò γLα το

χρονικü διÜστημα 01.01.2019 - 31.12.2019, γενικÜ, üχι δε και επιμÝρουò πρÜξειò Þ παραλεßψειò

απü τον διαχειριστÞ.

ΘÝμα 3Οη: Η συνÝλευση ενÝκρινε ομüφωνα τιò καταθληýεßσεò αμοι8Ýò διαχειριστÞ, οι οποßεò

προθλÝπονται απü το καταστατικü τηò εταιρεßαò, yLa το διÜστημα 01/01/2019-31/12/2019,

συνολικοý ýιtιουò 24.000€. Στην συνÝχεια χορÞγησε την Ýγκριση τηò yLa την συνÝχιση κατα6ολÞò

αυτþν γLα το Ýτοò 2020.



ΘÝμα 4Οη; Αναλýθηκαν και καταγρÜφηκαν üλεò οι δυσκολßεò οι σχετικÝò με την συνÝχιση τηò

Üσκησηò τηò επιχειρηματικÞò δραστηριüτηταò τηò επιχεßρησηò Ýνεκα του COVID-_I9. Επßσηò

τονßστηκαν οι απαραßτητεò προýποθÝσειò και οτ ενÝργειεò οι οποßεò Üμεσα θα πρÝπει να

υλοποιηθοýν για να αναδιοργανωθεß , ο τρüποò λειτουργßαò τηò εταιρεßαò þστε να μπορÝσει η

εταιρεßα να ανταποκριθεß στο νÝο εργασιακü και οικονομικü περιβÜλλον üπωò Ýχει διαμορφωθεß

λüγω COVlD-i9 και συμφωνÞθηκε üπωò επανÝλθουν Üπαντεò με νÝα συνÝλευση , εντüò μηνüò,

λüγω του κατεπεßγοντοò του θÝματοò,

ΜετÜ την εξÝταση των θεμÜτων τηò ημερÞσιαò διÜταξηò, δεδομÝνου üτι δεν υπÜρχει Üλλο θÝμα

προò συζÞτηση, κηρýσσεται η λÞξη των εργασιþν τηò ΣυνÝλευσηò.

Προò πιστοποßηση των ανωτÝρω συντÜχθηκε το πρακτικü αυτü.

ΤοΠ ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ
(ΔιΑΧΕιΡιΣτΗΣ)

ο! ΕτΑιΡο!

KUYUMDZHU HAτlDZHE LEVENT του LEVENT

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟγ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠειραιÜ 12-10-2020


