ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(της παρ. 1 του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017
«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.01.2017) – Άρθρο 39 της Οδηγίας-)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10.09.2021

ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου
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Στα Οινόφυτα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 π.μ., στα γραφεία της
Εταιρείας με την Επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» που βρίσκονται στο 56ο
χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της
Εταιρείας, τα οποία εκλέχθηκαν, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου
2021, με μοναδικό θέμα συζήτησης τη Συγκρότηση σε Σώμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:
1) Γεώργιος Γκουζούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2) Νικόλαος Κοντόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3) Χρήστος Ευαγγελίου, Οικονομολόγος - Ελεγκτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, κηρύσσεται η έναρξη των
εργασιών της συνεδρίασης από τον κ. Γεώργιο Γκουζούλη.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής
Τα μέλη της επιτροπής μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:
1) Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγέλου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Κίου 69Β), ΑΔΤ ΑΙ 647684,
ΑΦΜ 014744190, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου.
2) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ζαν Μωρεάς 99Δ), ΑΔΤ
ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου
3) Χρήστος Ευαγγελίου του Γεώργιου, κάτοικος Ζωγράφου, ΑΔΤ ΑΖ 016117, ΑΦΜ136878700, Δ.Ο.Υ.
Α΄ Αθηνών, Οικονομολόγος - Ελεγκτής. Δεν είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Μέλος της Επιτροπής
Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή ακολουθεί την θητεία του
Δ.Σ. της Εταιρίας και λήγει στις 09.09.2026, σύμφωνα με την από 10.09.2021 απόφαση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
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Σημειώνεται ότι πρόκειται για ανεξάρτητη μικτή επιτροπή αφού συμμετέχει ένα τρίτο πρόσωπο, ο κ.
Χρήστος Ευαγγελίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
η Εταιρεία, είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, καθώς οι κκ. Νικόλαος
Κοντόπουλος και Γεώργιος Γκουζούλης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και ο κ. Χρήστος Ευαγγελίου δεν έχει καμία σχέση εξάρτησης από την
Εταιρεία, ούτε κατέχει μετοχές της και τουλάχιστον ένα μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή
γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) – ο κ. Χρήστος Ευαγγελίου είναι Οικονομολόγος –
Ελεγκτής, με ΑΜ ΣΟΕΛ 4009 κατέχει πτυχίο του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών στην Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορκωτών Ελεγκτών ενώ
παράλληλα είναι και Κάτοχος Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Έχει συμμετάσχει σε ελεγκτικές
διαδικασίες (N.2190/1920, εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος), έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και Δ.Π.Χ.Π., έλεγχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εκθέσεις του
Ν.2166/1993 και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών
ροών. Διενέργεια ελεγκτικού έργου σε ομίλους εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών και μη εισηγμένων. Ως εκ
των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του βιομηχανικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ότι το μέλος αυτής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις
συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα
είναι το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος Ευαγγελίου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίασης.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Γκουζούλης

Νικόλαος Κοντόπουλος

Χρήστος Ευαγγελίου

Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ

Οικονομολόγος - Ελεγκτής
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