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ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Πιστοποιούμε ότι, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου
μας για την Εταιρεία με την επωνυμία ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο , που εδρεύει στο Δήμο
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127670820000,
ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4072/2012 και 3419/2005 όπως ισχύουν, καθώς και των κατ’
εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων :
1.

Η εταιρεία συστάθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 06/11/2013.

2.

Από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) έχουν γίνει οι παρακάτω μεταβολές:
Ημερομηνία Καταχώρισης

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης

Ημ/νία Ανακοίνωσης

19/06/2014

210543

19/06/2014

26/02/2015

334467

26/02/2015

3.

Επίσης βεβαιώνουμε ότι
α) Η εταιρεία δεν έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό της.
β) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων της για τη λύση της εταιρείας και
τη θέση αυτής σε εκκαθάριση
γ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ οποιοδήποτε πράξη ή στοιχείο απ’ όπου να προκύπτει
λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση για άλλο λόγο προβλεπόμενο στο καταστατικό πέραν της
απόφασης των εταίρων.
δ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ έξοδος εταίρου που να καθιστά την εταιρεία
μονοπρόσωπη για διάστημα τεσσάρων μηνών από την έξοδο αυτή (σύμφωνα με τα άρθρα 261 και 267 του ν.
4072/2012 και 27 του ν. 4403/2016). /
ε) Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αίτηση, αγωγή ή δικαστική
απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που
να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

4.

Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το
άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία
συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή
διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι : Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν
υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο
καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει).

Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε ύστερα από σχετική αίτηση του / της ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. αποκλειστικά για δική του
/ της νόμιμη χρήση.
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

