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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Περιφερειακή
Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.
Την 17/08/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε», το διακριτικό τίτλο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε και Αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ 132238958000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54480/073/B/2003/0020):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2196661 η από 04/08/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2196662 το από 04/08/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής :
 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΟ 446246 και ΑΦΜ: 028439182 ως Πρόεδρος.
 ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: Χ495723 και ΑΦΜ: 014761070 ως Αντιπρόεδρος.
 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΒ975446 και ΑΦΜ: 029471352 ως Μέλος
Διοικ. Συμβουλίου
 ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 201 με ΑΔΤ: ΑΙ957466 και ΑΦΜ: 043086847 ως Μέλος
Διοικ. Συμβουλίου
 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΕ970980 και ΑΦΜ: 063110032 ως Μέλος Διοικ.
Συμβουλίου.
 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ με ΑΔΤ: ΑΕ973272 και ΑΦΜ: 065174244 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ980817 και ΑΦΜ: 029310765 ως Μέλος
Διοικ. Συμβουλίου.
 ΚΟΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΔΤ: ΑΙ 473075 και ΑΦΜ: 044905310 ως Μέλος Διοικ.
Συμβουλίου.
 ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΖ974646 και ΑΦΜ: 025617446 ως Μέλος Διοικ.
Συμβουλίου.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/08/2023
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στο :
Πρόεδρο κ.Παπαδεράκη Αντώνη παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της
εταιρείας «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε» και από την ως άνω
υπογραφή του να ασκεί το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της εταιρείας που απορρέουν από το άρθρο 21 του
Καταστατικού (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αναλαμβάνει χρήματα,
χρεόγραφα, μερίσματα αποδείξεως, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει ,να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και
γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με
τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για
λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί για
δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Εν απουσία του Προέδρου παρέχεται το δικαίωμα της
υπογραφής αντι αυτού στον Αντιπρόεδρο κ.Κων/νο Γύπαρη να αναλαμβάνει χρήματα, χρεόγραφα, μερίσματα αποδείξεων να
εισπράττει χρήματα να εκδίδει να αποδέχεται και να οπισθογραφεί επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, και να δίνει εντολές
πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000€.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΓΕΜΗ
Σαββάκης Δημήτριος
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