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1. Θέµατα Ηµερησίας διάταξης  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καλεί 

τους Μετόχους να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέµατα ηµερησίας διάταξης:   

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, µετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή 

των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.  

3. Έγκριση παροχής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής 

αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας για προκαταβολή 

αµοιβών και λοιπών παροχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 

επόµενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και 

καθορισµός της αµοιβής τους.  

5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 

του Ν. 4548/2018 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να µετέχουν σε 

∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου καθώς 

και νοµικών οντοτήτων  στις οποίες συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Οµίλου, που 

επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.  

6. Έγκριση συµβάσεων της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του 

Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.  

7. Ανακοίνωση εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

8. Επικύρωση εκλογής νέων µελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, 

όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

10. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

11. Τροποποίηση του καταστατικού σε συµµόρφωση και εναρµόνιση προς τον Ν. 4548/2018, µε συµπλήρωση 

και αναδιατύπωση των άρθρων του. 

12. Ενηµέρωση των µετόχων - Ανακοινώσεις.  
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2. Σχέδια Αποφάσεων  

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, µετά της Ετήσιας Έκθεσης 

διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – 

Λογιστή. 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων. 

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

και των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

 Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους …………….. τις ως άνω Οικονοµικές Καταστάσεις. 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018. 

Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.  

 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

 

Προτείνεται η  έγκριση της συνολικής διαχείρισης από έκαστο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

ατοµικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλλογικά για 

τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και έγκριση 

απαλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή 

της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2018. 

 

Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………….. εγκρίνει τη συνολική διαχείριση από έκαστο µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας ατοµικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συλλογικά για τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύµφωνα µε το άρθρο 108 

του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και του 

Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε 

την 31-12-2018.  
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3. Έγκριση παροχής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση 

καταβολής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή 

άδειας για προκαταβολή αµοιβών και λοιπών παροχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το 

άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Προτείνεται η έγκριση παροχής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 καθώς και η 

προέγκριση καταβολής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας 

για προκαταβολή αµοιβών και λοιπών παροχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το χρονικό διάστηµα 

µέχρι την επόµενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει. 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους …………….. την ως άνω καταβολή αµοιβών και αποζηµιώσεων κατ’ 

άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 

2019 και καθορισµός της αµοιβής τους.  

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

 

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας 

«PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

2018. Επίσης θα προταθεί αµοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2019, σύµφωνα µε το α. 18 του Ν. 2231/1994. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους ………………. την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας 

«PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
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της χρήσης 2019. Η αµοιβή αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί µετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής 

εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994. 

 

5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας κατ’ 

άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας 

να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών 

του Οµίλου καθώς και νοµικών οντοτήτων  στις οποίες συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή 

εταιρείες του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.  

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Λόγω του διευρυµένου αντικειµένου της Εταιρείας µε την ίδρυση ή συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύµφωνα 

µε το Νόµο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 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 Εταιρειών του Οµίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν 

παρόµοιους σκοπούς.  

Η Γενική Συνέλευση παρέχει µε ψήφους …………….. την άδειά της για τη συµµετοχή Μελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συµµετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην 

∆ιεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου καθώς και νοµικών οντοτήτων στις οποίες 

συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την 

Εταιρεία σκοπούς. 

 

6. Έγκριση συµβάσεων της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό την έννοια του 

άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 

2190/1920.  

 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  
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Προτείνεται να εγκριθεί η σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και άλλων εν γένει συναλλαγών µεταξύ 

της Εταιρείας και όλων αδιακρίτως των συνδεδεµένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 

4308/2014, στις οποίες (συµβάσεις και συναλλαγές) µεταξύ άλλων συνήθων στις συναλλαγές όρων και 

ειδικότερων συµφωνιών, συνοµολογήθηκαν οι εξής ειδικότερες συµφωνίες: η παροχή υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης, ο σχεδιασµός ανάπτυξης ακινήτων, εργολαβικές συµβάσεις, σχέσεις µε τράπεζες και ασφάλειες, 

έρευνα αγοράς, εκπόνηση-υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, υποβολή προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, 

διεύθυνση-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων, χρηµατοδοτήσεις και δανειακές συµβάσεις. Η διάρκεια των 

συµβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας ή έργου και µπορεί να εκτείνεται  από 1 

έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες αυτές µπορεί να κυµαίνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύµβασης.  

Η Γενική Συνέλευση, παρέχει µε ψήφους …………….. την έγκρισή της για τη συναφθείσες εντός του 2018 

συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 

4308/2014, εταιρειών. 

7. Ανακοίνωση εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων. 

 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Επί του θέµατος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινώσει την εκλογή: α) του νέου µέλους 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ∆έσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15/10/2018 σε 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. ∆ηµητρίου Χατζηγρηγοριαδή, και β) του νέου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αλεξίου Κοµνηνού η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση 

του παραιτηθέντος µέλους κ. ∆έσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και το οποία µέλη, τα οποία ορίστηκαν 

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη µετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει µε ψήφους …………….. τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανωτέρω ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

8. Επικύρωση εκλογής νέων µελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 
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Επί του θέµατος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να επικυρωθεί η εκλογή: α) του νέου 

µέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. ∆έσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15/10/2018 

σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. ∆ηµητρίου Χατζηγρηγοριαδή, και β) του νέου µέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλεξίου Κοµνηνού η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος µέλους κ. ∆έσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και τα οποία µέλη, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητα 

µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη µετά την εκλογή τους 

Γενική Συνέλευση των µετόχων και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του α. 4 του Ν. 3016/2002, σε 

συνδυασµό µε το α. 44 του Ν. 4449/2017. 

 

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει µε ψήφους …………….. τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανωτέρω ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε το Ν. 

3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Επί του θέµατος αυτού, µετά από πρόταση του Προεδρείου, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο διοικητικό 

συµβούλιο της Εταιρείας µε πενταετή θητεία. Συγκεκριµένα θα προταθούν ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας οι πιο κάτω έλληνες υπήκοοι, ήτοι: 

1. Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ 

2. Αντώνιος Χατζηιωάννου του Ευτυχίου 

3. Γεράσιµος Γεωργούλης του Ιωάννη 

4. Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου 

5. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη 

6. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου 

7. Παναγιώτης Σοφιάδης του Νικολάου 

 

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά την έννοια του 

άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Συγκεκριµένα ως ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 

προταθούν οι κ.κ. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης και Παναγιώτης Νικολάου Σοφιάδης. 
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10. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Επί του θέµατος αυτού η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύµφωνα µε το 

άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 µε πενταετή θητεία. Θα προταθούν πρόσωπα µε σηµαντική εµπειρία στους διαφόρους 

τοµείς του αντικειµένου της Εταιρείας όπως άλλωστε απαιτείται από τις διατάξεις του ως άνω νόµου και από την 

εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και συγκεκριµένα οι κ.κ. Χαρίτων Κυριαζής, Θεόδωρος Πανταλάκης και 

Παναγιώτης Σοφιάδης. 

 

11. Τροποποίηση του καταστατικού σε συµµόρφωση και εναρµόνιση προς τον Ν. 4548/2018, µε 

συµπλήρωση και αναδιατύπωση των άρθρων του. 

 Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική 

Συνέλευση µετόχων  

Προτείνεται η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προς εναρµόνιση µε τις νέες διατάξεις του νόµου 

4548/2018 (Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών) όπως ισχύει µε τροποποίηση, συµπλήρωση, 

εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισµένων διατάξεων των άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του 

νέου νόµου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και συγκεκριµένα του άρθρου 183 του νόµου αυτού, οι 

ανώνυµες εταιρείες θα πρέπει να εναρµονίσουν το καταστατικό τους µε τις διατάξεις του νέου νόµου. Σύµφωνα 

µε το ως άνω άρθρο, η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού µε σκοπό την εναρµόνιση µε την οικεία 

νοµοθεσία µπορεί να λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρµογής του ν. 4548/2018.  

 

[Ολόκληρο το κείµενο του καταστατικού είναι διαθέσιµο ως σχέδιο µε επισήµανση των αλλαγών στην ιστοσελίδα 

της Εταιρίας www.reds.gr, ωστόσο επισηµαίνεται ότι είναι ακόµη υπό επεξεργασία και τελεί υπό την τελική έγκριση 

της γενικής συνέλευσης] 

 

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει µε ψήφους …………….. την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για 

λόγους συµµόρφωσης και εναρµόνισης µε το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύµων Εταιρειών. 

 

12. Ενηµέρωση των µετόχων - Ανακοινώσεις.  
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4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση  

 

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.reds.gr): 

• Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ενοποιηµένες της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 οι 

οποίες περιλαµβάνουν την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση από 1η 

Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2018 καθώς και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή της χρήσης  από  1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2018. 

•  Σχέδιο του τροποποιηµένου Καταστατικού της Εταιρείας. 
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4. Πρόσκληση   

 

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18ης Ιουνίου 2019 απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 

11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού 

Ερµού αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:  

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, µετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή 

των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.  

3. Έγκριση παροχής αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής 

αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας για προκαταβολή 

αµοιβών και λοιπών παροχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 

επόµενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και 

καθορισµός της αµοιβής τους.  

5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του 

Ν. 4548/2018 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να µετέχουν σε 

∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου καθώς και 

νοµικών οντοτήτων  στις οποίες συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Οµίλου, που 

επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.  

6. Έγκριση συµβάσεων της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του 

Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.  

7. Ανακοίνωση εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

8. Επικύρωση εκλογής νέων µελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 



 

 

 

 (12) / (21) 

9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, 

όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

10. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

11. Τροποποίηση του καταστατικού σε συµµόρφωση και εναρµόνιση προς τον Ν. 4548/2018, µε συµπλήρωση 

και αναδιατύπωση των άρθρων του. 

12. Ενηµέρωση των µετόχων - Ανακοινώσεις.  

 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη 

αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισµένων θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα 

ηµεροµηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν 

επαναληπτική συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00 π.µ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία 

της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της ως άνω 

αρχικής ηµερήσιας διάταξης, χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 121 παρ. 3 και 128α του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενηµερώνει τους Μετόχους 

για τα ακόλουθα: 

 

Ι. ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συµµετάσχει και να ψηφίσει όποιος εµφανίζεται ως Μέτοχος 

κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται 

η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ηµεροµηνία καταγραφής 

(Ηµεροµηνία Καταγραφής) ήτοι την 6η Ιουλίου 2019, δηλαδή κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από 

την ηµεροµηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής ισχύει και για 

την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

 

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η µετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 

πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (ηµεροµηνία καταγραφής) και η 

µετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε 

τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Εποµένως για να συµµετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο µέτοχος, δεν απαιτείται 

να προσκοµίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.  

 

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει µόνον όποιος 

φέρει τη µετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόµενη ηµεροµηνία καταγραφής.  

 

Επισηµαίνεται  ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου, 

ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και µεταβιβάσεως αυτών 
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κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην αντίστοιχη Ηµεροµηνία Καταγραφής και την οικεία 

συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

ΙΙ. ∆ιαδικασία ασκήσεως δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου 

Ο Μέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος µπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νοµικά πρόσωπα/µέτοχοι έως 

τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες 

εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για 

τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους 

µπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 

Ο Μέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα 

εντός ορισµένου χρόνου.  

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου, εφόσον υφίστανται.  

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, που µπορεί να είναι χρήσιµο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του 

κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του  αντιπροσωπευοµένου 

µετόχου. 

Σύγκρουση συµφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: 

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο 

αυτόν, 

β) Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει ∆ιοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας, 

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νοµικού προσώπου ή 

οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως 

και γ’. 

Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους Μετόχους σε έγχαρτη µορφή στα 

γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερµού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.reds.gr). Τo έντυπο αυτό κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός 

Ερµού αρ. 25 Κηφισιά (Τµήµα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), ή ηλεκτρονικά στο Τµήµα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων µε fax στο τηλ. 210-8184801 ή µε e-mail στη διεύθυνση reds@etae.com , σαράντα οκτώ 

τουλάχιστον  (48) ώρες προ της ηµεροµηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι µέχρι την Τρίτη, 9η 

Ιουλίου 2019. Εντός της ίδιας προθεσµίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και 

τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση διορισθέντος αντιπροσώπου. 
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ΙΙΙ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας Μετόχων 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 121 κ.ν. 4548/2018, ενηµερώνουµε τους κ.κ. Μετόχους ότι, µεταξύ 

άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώµατα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του 

κ.ν. 4548/2018:  

 

i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, 

εφόσον η αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέµατα στην Ηµερήσια ∆ιάταξη, 

ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 

Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, 

δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των 

µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 

µετόχους. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της 

Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη 

δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, µε δαπάνη της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη, ούτε στη δηµοσίευση 

ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και µε σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους µετόχους αν το 

περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο ή τα χρηστά ήθη. 

 

ii.  Οποιοσδήποτε Μέτοχος µπορεί να ζητήσει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δι’ αιτήσεως που υποβάλλεται στην 

Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει τις αιτούµενες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των 

θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων µε το 

ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόµη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.  

 

iii.  Μέτοχος ή µέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή 

τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη µε αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των µετόχων κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων 

που υποβάλλονται από τους µετόχους αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο ή τα 

χρηστά ήθη. 

 

iv. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δέκατου (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, δι’ αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς 

τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 

Εταιρείας. Ακόµη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 

αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα Μέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

 

v. Μετά από αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου κεφαλαίου, 

ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική 

Συνέλευση για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση 

των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής.  

 

 

Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της 

Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων τους, η µετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά 

από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του Σ.Α.Τ.  

 

IV. ∆ιαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν 

στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα έντυπα 

αντιπροσώπευσης καθώς και ο συνολικός αριθµός των υφιστάµενων σήµερα µετόχων και δικαιωµάτων ψήφου, 

βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να 

παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη µορφή προσερχόµενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερµού αρ. 25 

Κηφισιά (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων  τηλ. 210-8184800). 

 

Κηφισιά, 18 Ιουνίου 2019 

ΤΟ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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5. Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου  

 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «REDS A.E.» 

ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Ο υπογράφων µέτοχος µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ /Ε∆ΡΑ 
   
Α.∆.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ 
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νοµικά πρόσωπα µόνο): 
   

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ορίζω µε το παρόν αντιπρόσωπο/ους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.∆.Τ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.   

2.   

3.   
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Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισµού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων 

(Να περιγραφεί επαρκώς. 

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη του 
άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των 
οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

όπως µε αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας REDS 
A.E. η οποία θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 π.µ. στα γραφεία της έδρας της 
Εταιρείας επί της οδού Ερµού αρ. 25, Νέα Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής 
και ψηφίσει/ουν στο όνοµα και για λογαριασµό µου για τον ως άνω αναφερόµενο αριθµό µετοχών εκδόσεως 
της Εταιρείας, των οποίων είµαι κύριος ή έχω δικαίωµα ψήφου από τον Νόµο ή από σύµβαση, για τα κάτωθι 
αναφερόµενα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων 

Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, µετά της 

Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

    

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 

χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-

ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.  

   
 

 

3. Έγκριση παροχής αµοιβών µελών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 και 

προέγκριση καταβολής αµοιβών µελών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα 

χρήση 2019 και παροχή άδειας για 

    



 

 

 

 (18) / (21) 

προκαταβολή αµοιβών και λοιπών παροχών 

στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 

χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη τακτική 

γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το 

άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσης 2019 και καθορισµός της αµοιβής 

τους.  

    

5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας 

κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά 

Συµβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών 

και συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου καθώς 

και νοµικών οντοτήτων  στις οποίες 

συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή 

εταιρείες του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους 

ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.  

    

6.  Έγκριση συµβάσεων της Εταιρείας και των 

µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό την έννοια του 

άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που 

συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

    

7. Ανακοίνωση εκλογής νέων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων. 
    

8. Επικύρωση εκλογής νέων µελών Επιτροπής 

Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.     

9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα     
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µε το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το 

Καταστατικό της Εταιρείας. 

10. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου 

σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.     

11. Τροποποίηση του καταστατικού σε 

συµµόρφωση και εναρµόνιση προς τον Ν. 

4548/2018, µε συµπλήρωση και 

αναδιατύπωση των άρθρων του. 

    

12.Ενηµέρωση των µετόχων - Ανακοινώσεις.  
    

 

Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας. 

ή 

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(Ο µέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόµενος µε το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του 
ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της  συγκεκριµένης εξουσιοδότησης µε 
βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.) 

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενηµερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης  
του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018. 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας. 

 

____________________, __/___/2019 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 

____________________ 

 



 

 

 

 (20) / (21) 

[υπογραφή & ονοµατεπώνυµο 

& σφραγίδα (για νοµικό πρόσωπο)] 

_____________________________________________________________________________________________ 

Παρακαλούµε το παρόν να αποσταλεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων µε fax στο τηλ. 210 8184801 
ή µε e-mail στη διεύθυνση reds@etae.com ή ταχυδροµικά στα γραφεία του Τµήµατος Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρείας: οδού Ερµού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά. 
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6. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου  

Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε  

εφαρµογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018,, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο 

συνολικός αριθµός των µετοχών της, στις 20 Ιουνίου 2019, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε 57.434.884 κοινές ονοµαστικές µετοχές  µε αντίστοιχα δικαιώµατα 

ψήφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


