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ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«LASER MEDICAL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΔΙΟ-

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

ΣΗ 27
ης

 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

Σηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, ζηελ Λεσθόξν Αζελώλ Σνπλίνπ επί ηνπ 39.5 ρικ. 

(παξάδξνκνο Αθξνδίηεο ρσξίο αξηζκό) ζήκεξα, 27 Ινπλίνπ 2013, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9:00 π.κ., 

ζπλήιζε ε Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο «LASER Medical ηδησηηθό 

νπξνινγηθό θαη δεξκαηνινγηθό ηαηξείν-ηαηξηθή εηαηξία», θαηόπηλ ηεο από 3.6.2013 πξόζθιεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία δελ δεκνζηεύζεθε ιόγσ εμαζθάιηζεο ηεο παξνπζίαο απάλησλ ζηε 

Σπλέιεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 3 θ.λ. 2190/1902, σο ηζρύεη, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 

απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

Θέμα 1
ο
:  Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 1

εο
 εηαηξηθήο 

ρξήζεο (20.09.2011 – 31.12.2012), ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   

Θέμα 2
ο
: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο 

γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (20.09.2011 – 31.12.2012). 

  

Θέμα 3
ο
: Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 

2012 θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα  ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2012 (20.09.2011 – 31.12.2012) θαη γηα ην α΄ εμάκελν ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 2190/1920, σο 

ηζρύεη. 

Θέμα 4
ο
: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

  

Θέμα 5
ο
: Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξνήδξεπζε πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο 

θ. Σσηήξηνο Θενράξεο, ν νπνίνο όξηζε πξνζσξηλή γξακκαηέα γηα ηε ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ςεθνιέθηε ηελ παξηζηάκελε κέηνρν ηεο Δηαηξίαο θα Μαξία Κώηζηα  θαη 

αλαθνίλσζε ζην ζώκα όηη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο, ζαξάληα νθηώ ώξεο 

πξηλ από ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, δειαδή ηελ 25.6.2013 ζηηο 9.00 π.κ., ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλή 

ζέζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο, ν από 25.6.2013 θαηαξηηζζείο από ηελ Δηαηξία, θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο, Πίλαθαο ησλ 

κεηόρσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε ζεκεξηλή Γεληθή Σπλέιεπζε, κε έλδεημε 
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ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ςήθσλ, πνπ έρεη ν θάζε κέηνρνο, ησλ ηπρόλ 

αληηπξνζώπσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ κεηόρσλ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπο. Ο Πίλαθαο 

απηόο, έρεη σο αθνινύζσο: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

ηφν μεηότφν, ποσ έτοσν δικαίφμα ζσμμεηοτής και υήθοσ 

ζηην Σακηική Γενική σνέλεσζη ηης 27
ης

 Ιοσνίοσ 2013 

 

Ονομαηεπώνσμο & διεύθσνζη Αριθμός 

μεηοτών 

Παριζηάμενος μέηοτος ή 

ανηιπρόζφπος 

Αριθμός 

υήθφν 

Μαξία  Κώηζηα ρήξα  588 Απηνπξνζώπσο 588 

Σηέθαλνο Μπνινκύηεο ηνπ Σσηεξίνπ 612 Απηνπξνζώπσο 612 

Σσηήξηνο Θενράξεο ηνπ Γεσξγίνπ 700         Απηνπξνζώπσο  700 

ύνολο μεηοτών: 1900 ύνολο υήθφν: 1900 

 

Σηε ζπλέρεηα ε Γεληθή Σπλέιεπζε, κεηά από έιεγρν ησλ απνδείμεσλ θαηάζεζεο ησλ κεηνρώλ θαη ησλ 

δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, πνπ θνηλνπνηήζεθαλ θαη πξνζθνκίζζεθαλ λόκηκα θαη 

εκπξόζεζκα ζηελ Δηαηξία, θήξπμε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νξηζηηθό, δηαπίζησζε όηη παξίζηαλην όινη 

νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύζαλ ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη όηη θαλέλαο 

από απηνύο δελ πξόβαιε αληηξξήζεηο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη, ζπλεπώο, ππήξρε απαξηία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ επί όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε εμέιεμε νκόθσλα ην νξηζηηθό Πξνεδξείν απνηεινύκελν από ηνλ παξηζηάκελν 

κέηνρν θαη Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θ. Σσηήξην Θενράξε, σο Πξόεδξν θαη 

ηελ παξηζηάκελε κέηνρν ηεο Δηαηξίαο, θα Μαξία Κώηζηα, σο γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε. 

 

Αθνινύζσο, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηελ παξάζηαζε ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ κεηόρνπ Σηέθαλνπ Μπνινκύηε  δεηώληαο ζπγρξόλσο 

ηελ παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η Γεληθή Σπλέιεπζε νκόθσλα παξέζρε ηελ 

άδεηα ζην αλσηέξσ πξόζσπν λα παξαζηεί ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε λα εηζέιζεη ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Θέμα 1
ο
:  Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 1

εο
 εηαηξηθήο ρξήζεο 

(20.9.2011 – 31.12.2012), ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ   
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Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αλέγλσζε ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 1
εο

 

εηαηξηθήο ρξήζεο (20.9.2011 – 31.12.2012), όπσο απηέο εγθξίζεθαλ νκόθσλα θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ηεο 3.6.2013, θαηαρσξήζεθαλ ζην Βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ , θαη δεκνζηεύζεθαλ, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο 

ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο εηαηξίαο 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο αλέγλσζε ηελ από 3.6.2013 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 1
ε
 εηαηξηθή ηεο ρξήζεο πξνο ηελ Δηήζηα Ταθηηθή 

Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο, ε νπνία θαηαξηίζηεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ηεο 3.6.2013   

 

Σην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο αλέιπζε πσο δηακνξθώζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ θαη ηδίσο πώο πξνέθπςαλ νη δεκηέο ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο, νη νπνίεο ήρζεζαλ εηο 

λένλ, θαη θάιεζε ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε λα εγθξίλεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (20.9.2011 – 31.12.2012), ηελ από 3.6.2013 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο   

 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε ελέθξηλε νκόθσλα ηηο παξαπάλσ Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (20.9.2011 – 31.12.2012), θαζώο επίζεο θαη ηελ 

από 3.6.2013 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο   γηα ηελ 1
ε
 εηαηξηθή ρξήζε. 

 

Θέμα 2
ο
: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο 

γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (20.09.2011 – 31.12.2012). 

 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε, ύζηεξα από εηδηθή ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε 

νπνία δηελεξγήζεθε κε νλνκαζηηθή θιήζε γηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ρσξηζηά, 

απνθάζηζε νκόθσλα, κε ςήθνπο 1899 ππέξ θαη θακία ςήθν θαηά, ηελ απαιιαγή ησλ δηαηειεζάλησλ 

θαηά ηελ 1
ε
 εηαηξηθή ρξήζε κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θ.θ. Σσηεξίνπ Θενράξε, Σηέθαλνπ 

Μπνινκύηε θαη Γεσξγίνπ Θενράξε  από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 

απηήο. 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 

θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   γηα ην α΄ εμάκελν ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 2190/1920, σο 

ηζρύεη. 
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Ο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ 

βαξύλνπλ ηελ Δηαηξία θαηόπηλ εηδηθήο έγθξηζήο ηνπο από ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, πνπ 

ζπλέξρεηαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αθνξνύλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 

2190/1920, θαη θάιεζε ηε Γεληθή Σπλέιεπζε λα εγθξίλεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 

2190/1920, όιεο ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Δηαηξία, ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηά ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2012, θαη λα πξνεγθξίλεη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ    γηα ην α΄ 

εμάκελν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) έσο ηνπ πνζνύ ησλ 75.000,00 επξώ. 

 

Καηόπηλ ηνύησλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε, ύζηεξα από ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, απνθάζηζε νκόθσλα 

λα εγθξίλεη όιεο ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Δηαηξία, ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηά ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2012 θαη λα πξνεγθξίλεη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   γηα ην α΄ 

εμάκελν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) έσο ηνπ πνζνύ ησλ 75.000,00 επξώ. 

 

Θέμα 4
ο    

Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  

Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ νκόθσλα θαη πακςεθεί πξνρσξεί ζηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ιόγσ ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρνκέλνπ ζηηο 30.06.2013. Τν λέν Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ζα δηνηθήζεη ηελ Δηαηξία έσο ηηο 30.06.2016 θαζώο ηα κέιε ηνπ εθιέγνληαη κε ηξηεηή 

ζεηεία  

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε εθιέγνληαη νκόθσλα θαη πακςεθεί γηα λα δηνηθήζνπλ ηελ εηαηξία ηα 

επόκελα ηξία έηε νη :  

 

Θέμα 6
ο
: Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο εμέζεζε ζηνπο κεηόρνπο ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία, ηνπο ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ 

εξγαζηώλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, εμέζεζε δε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ πνξεία απηώλ κέρξη 

ηελ ιήμε ηεο αλαπηύζζνληαο ηηο πξννπηηθέο, πνπ δηαγξάθνληαη γηα ηελ Δηαηξία γηα ηελ ηξέρνπζα 

εηαηξηθή ρξήζε. Οη κέηνρνη έζεζαλ εξσηήζεηο θαη έιαβαλ απαληήζεηο επί εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή θαη δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή, πνπ ζα αθνινπζεζεί από ηελ Δηαηξία γηα ηελ 

ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε. Ο Πξόεδξνο εμήγεζε ηελ αλάγθε δηεύξπλζεο ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηεο 

εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα εηζξεύζνπλ λέα θεθάιαηα ζε απηήλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο 

πθηζηάκελεο ή λεντδξπόκελεο νη νπνίεο έρνπλ παξεκθεξή ζθνπό ,ειιεληθέο ή θαη αιινδαπέο 

,πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί κε πεξηζζόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ε θξίζε πνπ έρεη πιήμεη θαη ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ζπλεδξηάδνπζαο εηαηξίαο. Οη κέηνρνη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε ηελ πξόηαζε νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθάζηζαλ όηη πξέπεη λα δηεπξύλνπλ ηε κεηνρηθή 

ζύλζεζε ηεο εηαηξίαο κειινληηθά  σο αληίδνην ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη γηα ην ιόγν απηό ζα 
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δξάζνπλ πξνζεθόλησο ην ηαρύηεξν δπλαηό .Τέινο, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θ. Σσηήξηνο 

Θενράξεο  επραξίζηεζε ηνπο κεηόρνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνύζα Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο. 

 

  

Καηόπηλ απηώλ θαη κε ππαξρόλησλ άιισλ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

από ηο Βιβλίο Πρακηικών Γενικών σνελεύζεφν ηης Δηαιρίας 

«LASER MEDICAL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΔΙΟ-

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

Αθήνα, 27.6.2013 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γ.. 

 

 

 

___________________ 

φηήριος Θεοτάρης  


