ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  «………»
στις ..................................................... 

Στ.. ……… σήμερα ... ……… 200.., ημέρα ……… και ώρα ..., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ……… αρ. ..., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. ………………, Πρόεδρος
2. ………………, Αντιπρόεδρος
3. ………………, Μέλος
4. ………………, Μέλος
Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έ κ δ ο σ η   Ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν   Τ ί τ λ ω ν 
Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η αύξηση του αριθμού των μετόχων καθιστά αναγκαία την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών οι οποίοι και θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες προσωρινούς τίτλους. Η έκδοση οριστικών τίτλων θα υπηρετήσει την ασφάλεια των συναλλαγών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές επί των τίτλων. 
ΟΙ μετοχές θα εκδοθούν σε τίτλους των 1.000. των 500, των εκατό και των πενήντα μετοχών ως εξής:



Αριθμός τίτλων
Τίτλοι ανά μετοχή
Σύνολο Μετοχών
















Σύνολο




Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως την έκδοση οριστικών τίτλων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για το σχεδιασμό τους με κατάλληλες παραστάσεις και εμφάνιση αλλά και την εκτύπωσή τους σε χαρτί που θα διασφαλίζει έναντι πλαστογραφήσεώς τους και γενικότερα να καθορίσει κάθε λεπτομέρεια ώστε το περιεχόμενό τους να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας. 
Παρέχει δε την εξουσία στον Πρόεδρο και στο Σύμβουλο ............... να υπογράψουν τους τίτλους που θα εκδοθούν και να τους παραδώσουν στους μετόχους, με την παράδοση των προσωρινών τίτλων τους οποίους κατέχουν. Η ακύρωση των τελευταίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του. 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		                        Ο Γραμματέας			                                  Τα μέλη 


Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Τόπος.   ...../....../.........
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

