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Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοµατοποιηµένης καταχώρισης δυνάµει της διάταξης του άρθρου 102 του

ν.4635/2019 µε µέριµνα και ευθύνη του υπόχρεου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοµατοποιηµένης Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής

Εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, το

διακριτικό τίτλο MEDIA PRODUCTION ΜΟΝ. ΙΚΕ και αριθµό ΓΕΜΗ 149281819000.

Την 26/05/2020 καταχωρήθηκε αυτοµατοποιηµένα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό

Καταχώρησης 2139672, το από 20/02/2019 Πρακτικό του ∆ιαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την

επωνυµία «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο «MEDIA

PRODUCTION ΜΟΝ. ΙΚΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ 149281819000, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού

κεφαλαίου.

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο το πρακτικό του ∆ιαχειριστή το οποίο είναι συνηµµένο και

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20.02.2019 
Συνεδρίασης του Εταίρου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία 

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ.» 
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 149281819000 – ΑΦΜ: 801107939 

 
   Στη Δράμα, σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 
ώρα 12,00 π.μ.  , ο Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, συσκέφτηκε στα γραφεία 
της εταιρείας με έδρα το Δράμα . 
. 
 
Θ Ε Μ Α : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10.000€ 
 
  Ο Διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική συνεδρίαση, βεβαιώνει την κάλυψη του εταιρικού 
κεφαλαίου, ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), στο ταμείο της εταιρείας, εξ 
ολοκλήρου και το οποίο με το άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού θα κατατεθεί σε αυτόν . 
Επίσης βεβαιώνει ότι έγιναν οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας. 
 
  Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της 
Εταιρείας και μετά από έρευνα των Βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών 
εγγράφων της Εταιρείας, πιστοποιεί ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000 € (δέκα 
χιλιάδες ευρώ),καταβλήθηκε δε, εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς από τον μοναδικό εταίρο 
Χμεϊντάν Μάριο. Χίλια ευρώ(1.000 €) στις 14 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα σύστασης της 
εταιρείας και εννέα χιλιάδες ευρώ(9.000 €) στις 20 Φεβρουαρίου 2019. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση. 
Συνετάγει το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι : 
  
 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ  Ι.Κ.Ε. 

 

 

 

ΧΜΕΪΝΤΑΝ ΜΑΡΙΟΣ  
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο. 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.  
ΧΜΕΪΝΤΑΝ ΜΑΡΙΟΣ  
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