ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η εταιρεύα ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε. γνωςτοποιεύ: ύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1
ςτοιχεύο ε τησ Απόφαςησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ 5/204/14.11.2000 ςασ γνωςτοποιούμε ότι το
Διοικητικό υμβούλιο τησ εταιρεύασ μασ ςυνεδρύαςε και αναςυγκροτόθηκε ςε ςώμα με
παρϊλληλο καθοριςμό εκτελεςτικών και μη εκτελεςτικών - ανεξϊρτητων μελών ςύμφωνα με τισ
διατϊξεισ του Ν. 3016/2002, ωσ κατωτϋρω:
1. Πιτϊκασ τϋλιοσ του Κωνςταντύνου, Πρόεδροσ και Διευθύνων ύμβουλοσ Δ.. (Εκτελεςτικό
Μϋλοσ)
2. Μανϋλλησ τϋφανοσ του Νικολϊου, Αντιπρόεδροσ Δ.. (Εκτελεςτικό Μϋλοσ)
3. Βαρδϊκησ Λεωνύδασ του Εμμανουόλ, Μϋλοσ Δ.. (Εκτελεςτικό Μϋλοσ)
4. Σςουκαλϊσ Ιωακεύμ του πυρύδωνοσ, Μϋλοσ Δ.. (Εκτελεςτικό Μϋλοσ)
5. Μαραγκουδϊκησ Νικόλαοσ του Αντωνύου, Μϋλοσ Δ.. (Μη Εκτελεςτικό Μϋλοσ)
6. Λιώςςησ Ιωϊννησ του Νικολϊου, Μϋλοσ Δ.. (Μη Εκτελεςτικό-Ανεξϊρτητο Μϋλοσ)
7. Κουτςιανϊσ Νικόλαοσ του Νικολϊου, Μϋλοσ Δ.. (Μη Εκτελεςτικό-Ανεξϊρτητο Μϋλοσ)
Όςον αφορϊ τισ εξουςύεσ και τισ αρμοδιότητεσ του Διοικητικού υμβουλύου ανατϋθηκαν ωσ εξόσ:
ύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Καταςτατικού, αναθϋτει:
1. Σην ενϊςκηςη όλων των εξουςιών και αρμοδιοτότων του ςτον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
ύμβουλο κ. τϋλιο Πιτϊκα. υγκεκριμϋνα ς' αυτόν αναθϋτει την διούκηςη (διαχεύριςη και
διϊθεςη) τησ εταιρικόσ περιουςύασ. Σην εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ενώπιον φυςικού ό νομικού
προςώπου δημόςιου ό ιδιωτικού δικαύου. Ενώπιον Δημοςύων Τπηρεςιών και Οργανιςμών,
Ενώπιον κϊθε Διοικητικόσ, Δικαςτικόσ, Αςτυνομικόσ, Εκκληςιαςτικόσ ό και ϊλλησ Αρχόσ μη
ενδεικτικϊ αναφερομϋνησ.
2. Σην εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ενώπιον φυςικού ό νομικού προςώπου δημόςιου ό ιδιωτικού
δικαύου, ενώπιον Δημοςύων Τπηρεςιών και Οργανιςμών, Ενώπιον κϊθε Διοικητικόσ, Δικαςτικόσ,
Αςτυνομικόσ, Εκκληςιαςτικόσ ό και ϊλλησ Αρχόσ μη ενδεικτικϊ αναφερομϋνησ χωρύσ όμωσ το
δικαύωμα οποιαςδόποτε κύνηςησ με την οπούα να διακινούνται κεφϊλαια τησ εταιρεύασ ςτον κ.
τϋφανο Μανϋλλη.
3. Σην εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ενώπιον φυςικού ό νομικού προςώπου δημόςιου ό ιδιωτικού
δικαύου, ενώπιον Δημοςύων Τπηρεςιών και Οργανιςμών, Ενώπιον κϊθε Διοικητικόσ, Δικαςτικόσ,
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Αςτυνομικόσ, Εκκληςιαςτικόσ ό και ϊλλησ Αρχόσ μη ενδεικτικϊ αναφερομϋνησ χωρύσ όμωσ το
δικαύωμα οποιαςδόποτε κύνηςησ με την οπούα να διακινούνται κεφϊλαια τησ εταιρεύασ ςτον κ.
Ιωακεύμ Σςουκαλϊ.
Παροχό δικαιώματοσ υπογραφόσ.
Επύ του εν λόγω θϋματοσ, παμψηφεύ το Διοικητικό υμβούλιο παρϋχει δικαύωμα υπογραφόσ:
α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα ύμβουλο του Διοικητικού υμβουλύου τϋλιο Πιτϊκα, προσ
τον οπούο παρϋχεται το δικαύωμα όπωσ, με την υπογραφό του κϊτω από την ςφραγύδα με την
εταιρικό επωνυμύα τησ εταιρεύασ, αναλαμβϊνει χρόματα, χρηματόγραφα, μεριςματαποδεύξεισ,
ειςπρϊττει χρόματα, εκδύδει, αποδϋχεται και οπιςθογρϊφει ςυναλλαγματικϋσ και γραμμϊτια,
εκδύδει και οπιςθογρϊφει επιταγϋσ, παραλαμβϊνει επιταγϋσ, φορτωτικϋσ, ςυμβϊλλεται με τισ
Σρϊπεζεσ για το ϊνοιγμα ενϋγγυων πιςτώςεων και την ϋκδοςη εγγυητικών επιςτολών, να δύνει
εντολϋσ πληρωμόσ για λογαριαςμό τησ εταιρεύασ και γενικϊ να διαχειρύζεται και ςυμβϊλλεται για
λογαριαςμό τησ εταιρεύασ, να ςυνομολογεύ δϊνεια και πιςτώςεισ ςε ανοικτό λογαριαςμό και να
κϊνει χρόςη αυτών. Η απαρύθμηςη των πρϊξεων αυτών εύναι απλώσ ενδεικτικό και όχι
περιοριςτικό.
Εςωτερικόσ Ελεγκτόσ
Ωσ εςωτερικόσ ελεγκτόσ τησ Εταιρεύασ, ορύςτηκε από το Διοικητικό υμβούλιο η κ. Κόγια
Παραςκευό του Χαριλϊου.
Σϋλοσ εξουςιοδοτόθηκε η κ. Αικατερύνη αρρό του τυλιανού, όπωσ παραλαμβϊνει και υπογρϊφει
κϊθε ϋγγραφο που απευθύνεται και κοινοποιεύται ςτην Εταιρεύα.

Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ

T : +30 210 6251565 F : +30 210 6251910

