Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
για την Έκδοση Προσωρινών Τίτλων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ........... ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«.................................................................. Α.Ε.» 
της ....................... 200... 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ............................................... συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την ..................................... ημέρα ............................ και ώρα ............. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ........................................ κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ........................................
Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ................................................................... ........................................ και τα πρακτικά ετήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. ................... ..................... ........................................
Σε αυτήν παρέστησαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Ο ........................ ............................................. του ........................., κάτοικος .........................., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο ........................ ............................................. του ........................., κάτοικος .........................., Αντιπρόεδρος.
3. Ο ........................ ............................................. του ........................., κάτοικος .........................., Μέλος.
[Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν εμπροθέσμως κατά το Καταστατικό και το νόμο οι κ.κ. ................................................................................]

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του (μοναδικού) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θ έ μ α :   Έ κ δ ο σ η   Π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν   Τ ί τ λ ω ν  
Επί του θέματος αυτού, αφού έλαβε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, πληροφορεί τα μέλη ότι μετά τη σύσταση της εταιρίας και την καταβολή του Mετοχικού Kεφαλαίου από τους μετόχους, είναι καλό να εκδοθούν οι σχετικές μετοχές, προκειμένου να παραδοθούν στους μετόχους της. 
Επειδή, όμως, ενδέχεται να υπάρξει πολύ σύντομα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα χρειασθεί να εκδοθούν και νέες μετοχές, προτείνει αφ' ενός μεν την αναβολή της έκδοσης των οριστικών τίτλων για την κάλυψη αυτή του κεφαλαίου, αφ' ετέρου δε την έκδοση προσωρινών τίτλων1 και τη διανομή αυτών στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα προτείνει την υπογραφή αυτών από τον ίδιο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ...................................................... 
Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί αφενός μεν την έκδοση των παρακάτω προσωρινών τίτλων, ως εξής:
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ..........................
Αποφασίζει δε την υπογραφή των τίτλων αυτών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου [και Διευθύνοντα Σύμβουλο] κ. ................................................................. και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. .......................................................... οι οποίοι και θα καταρτίσουν το περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
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.

Αθήνα .....................
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

