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AMVRO PROPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.065.772,00 €  

ΓΕΜΗ : 140355903000  

http://amvro-property-ike.eu 

 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς 

 επί της οδού Μάνης 24, Αττικής, Τ.Κ.14564 

 

Ιδρυτές της Εταιρείας είναι οι κατωτέρω: 

 

Ιδρυτής της με το παρόν εταιρίας είναι η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «AMVRO PROPERTY (CY) LTD» με έδρα 

την Λευκωσία Κύπρου και ΑΦΜ 996908885. Ο ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν 

από τη σύστασή της ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο.  

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 

δύο (1.065.772,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο 

(1.065.772,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε 

μετρητά από την μοναδικό εταίρο αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «AMVRO PROPERTY (CY) LTD», η οποία 

κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο (1.065.772,00) 

ευρώ και έλαβε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο (1.065.772,00) εταιρικά μερίδια, 

αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα. 

 

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 

δύο (1.065.772,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο 

(1.065.772,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε 

μετρητά από την μοναδικό εταίρο αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «AMVRO PROPERTY (CY) LTD», η οποία 

κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο (1.065.772,00) 

ευρώ και έλαβε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο (1.065.772,00) εταιρικά μερίδια, 

αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα. 

 

                                                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  

 
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. 

Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής ορίζεται ο Ιωάννης 

Γρίσπος του Φωτίου και της Μαργαρίτας, λογιστής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος 

Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 188, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ.768232 εκ δοθέντος την 01-10 2013 από το ΑΤ Κηφισιάς, με 

ΑΦΜ 121317843 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 

εταίρων που θα συνέλθει για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης εταιρικής χρήσης.» 

 


