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ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιούµε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισµένα και τηρούµενα δυνάµει των διατάξεων του N.4072/2012 ως και του ν.
3419/2005 ως ισχύουν, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου µας στοιχεία, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.K.E., που
εδρεύει στο ∆ήµο ΛΑΡΙΣΑΣ / ΛΑΡΙΣΑΣ και είναι καταχωρισµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 147076840000,
ότι:

1.    Η εταιρεία συστάθηκε και το καταστατικό της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο την 25/07/2018.

2.    Από τη σύσταση της εταιρίας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καµία τροποποίηση
καταστατικού.

3.    Επίσης βεβαιώνουµε ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισµένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση
αυτής σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4072/12, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόµενα
από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία µας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή
δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, 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 ∆ικαστήριο 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 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποκλειστικά για δική του / της νόµιµη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ



Η γνησιότητα του παρόντος µπορεί να ελεγχθεί µέσω του ακόλουθου συνδέσµου https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
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