
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιριών" και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας µε την επωνυµία "REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων 
και Υπηρεσιών" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Iουνίου 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. 
στα γραφεία της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.", στην οδό Λουϊζης Ριανκούρ 78Α στο ∆ήµο 
Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 
 
1. Υποβολή προς έγκριση  των ετησίων  οικονοµικών καταστάσεων και των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2005 µετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  και του Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή. 
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τη χρήση 2005 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και για τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 
4. Μετατροπή του συνόλου των µετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυµες µετά ψήφου σε ονοµαστικές κοινές 
µετά ψήφου - Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. 
5.  Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση τµήµατος του λογαριασµού "Έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο"  µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής και Ταυτόχρονη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής, προς το σκοπό µερικής διαγραφής ζηµιών 
παρελθουσών χρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 
6. Έγκριση νέων µελών ∆.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 
7. Χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν 
σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 
8. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης πράξεων και συναλλαγών και  συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών µε συνδεδεµένες εταιρίες. 
9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 
 
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύµφωνα µε το Νόµο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του 
Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα 
πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νοµιµοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα 
στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης. 
 
Μαρούσι, 24  Μαΐου 2006 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


