
 

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας REDS Α.Ε. 

της 26ης Ιουνίου 2015. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σας 

γνωρίζουµε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας «REDS 

Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο 

«REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 26η Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 

π.µ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερµού 25, στο ∆ήµο Κηφισιάς, συζήτησε 

όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε απαρτία 62,92% του καταβεβληµένου 

µετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 

συνολικά 7 µέτοχοι που εκπροσωπούν 36.136.358 µετοχές επί συνόλου 57.434.884 

ήτοι ποσοστό 62,92% του µετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική 

Συνέλευση ν’ αποφανθεί εφ’ όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα : 

 

Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα της ηµερήσιας διάταξης:  

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, 

µετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.  

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 1ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358  (62,92% επί 

του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358 

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 



 

 

Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα της ηµερήσιας διάταξης:  

Απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 

από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, 

αντίστοιχα, για τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2014, κατ’ άρθρο 35 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 2ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358  (62,92% επί 

του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358 

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 

Για το υπ’ αριθµ. 3 θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

Ενέκρινε την καταβολή αµοιβών και αποζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη 

χρήση του 2015. 

 

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 3ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358 (62,92% επί του 

µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358 

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 

Για το υπ’ αριθµ. 4 θέµα της ηµερήσιας διάταξης:  

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2015 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers 

(PWC) και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή-λογιστή τον κ. ∆ηµήτριο Σούρµπη του 



Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) και ω αναπληρωµατικό τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωµά 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081)και καθόρισε την αµοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. 

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 4ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358 (62,92% επί του 

µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358 

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 

Για το υπ’ αριθµ. 5 θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 

2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας, να 

µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου ή άλλων 

Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 

 

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 5ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358 (62,92% επί του 

µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358  

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 

Για το υπ’ αριθµ. 6 θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση 

της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό 

την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

 

Τα αποτελέσµατα ψηφοφορίας για το 6ο θέµα είχαν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.136.358 (62,92% επί του 

µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 



- Υπέρ: (62,92%) 36.136.358 

- Κατά: (0,00%) 0 

Αριθµός αποχών: (0,00%) 0 

 

 

 

Για το υπ’ αριθµ. 7 θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη 

αποφάσεων. 

 

 

Κηφισιά,  26 Ιουνίου 2015 

 


