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1. Θέµατα Ηµερήσιας διάταξης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυµη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των
ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και
καθορισµός της αµοιβής της.
4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.
2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων ηµερήσιας διάταξης
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών
χρήσης 2016.

Απαιτούµενη απαρτία

20% του µετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούµενη πλειοψηφία

50% +1 ψήφος των εκπροσωπούµενων ψήφων
(αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου)

Θα παρουσιαστούν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2016
(ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες) και ειδικότερα: ο Ισολογισµός, η Κατάσταση
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, η Κατάσταση Ταµειακών Ροών, ο Πίνακας
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, οι Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις και η Έκθεση
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους όπως αυτά εγκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του της 2ας Φεβρουαρίου 2017.
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Ακολούθως

θα

αναγνωστεί

από

τον

ορκωτό

ελεγκτή

της

εταιρείας

«ΠράιςγουατερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία» η έκθεση ελέγχου επί
των οικονοµικών καταστάσεων.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σχετικά µε τη διανοµή των κερδών χρήσης 2016 ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεµατικό

1.135.401,15

ευρώ

Μέρισµα χρήσης 2016

18.487.736,93

ευρώ

Αµοιβές Μελών ∆.Σ.

290.000,00

ευρώ

∆ιανοµή στο Προσωπικό

944.070,00

ευρώ

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

1.850.814,92

ευρώ

Σύνολο

22.708.023,00

ευρώ

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόµενο µέρισµα χρήσης 2016
ανέρχεται σε 0,18258 ευρώ/µετοχή (καθαρό). Σηµειώνεται ότι το ποσό του
µερίσµατος που θα αναλογεί στις µετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία
κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων, θα προσαυξήσει αναλογικά το
ποσό του µερίσµατος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες µετοχές.
Επιπλέον, σε συµµόρφωση µε το ν. 4209/2013, η καταβολή µέρους των
διανεµόµενων κερδών προς τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις κατηγορίες του
άρθρου 13 του ως άνω νόµου (ποσό 257.000 ευρώ) θα αναβληθεί για τρία χρόνια,
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017 και
θα διενεργηθεί το 2020 είτε σε µετρητά είτε υπό τη µορφή µετοχών της Εταιρείας
κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Περαιτέρω επισηµαίνει ότι ο αριθµός των
µετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί σύµφωνα µε το Volume
Weighted Average Price (VWAP) της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά το
χρονικό διάστηµα από 30.4.2017 έως 29.6.2017.
Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω καθώς
και η παροχή εξουσιοδότησης προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Χρυσικό για την
ειδικότερη κατανοµή των διανεµοµένων ποσών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και στο προσωπικό της Εταιρείας σύµφωνα µε την από 22.2.2017 εισήγηση της
Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.
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Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται
στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.

Απαιτούµενη απαρτία

20% του µετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούµενη πλειοψηφία

50% +1 ψήφος των εκπροσωπούµενων ψήφων
(αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου)

Θα ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση η έγκριση της από 22.2.2017 πρότασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου περί της απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και των ελεγκτών για τα πεπραγµένα της χρήσης 2016.
Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται
στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και
καθορισµός της αµοιβής της.
Απαιτούµενη απαρτία

20% του µετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούµενη πλειοψηφία

50% +1 ψήφος των εκπροσωπούµενων ψήφων
(αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου)

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την από 22.2.2017 πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυµος
Ελεγκτική Εταιρία» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων) για τη χρήση 2017, η οποία έχει αναθέσει τη
διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο µέλος της στο µέλος της κ. Μιχαλάτο
Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και στην κα
∆έσποινα

Μαρίνου

του

Πέτρου,

ορκωτό

ελεγκτή,

(ΑΜΣΟΕΛ

17681),

ως

αναπληρωµατικό ελεγκτή, σε περίπτωση κωλύµατος του τακτικού καθώς και να
παράσχει εξουσιοδότηση στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο
Χρυσικό να διαπραγµατευτεί την αµοιβή τους.
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Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται
στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.

Απαιτούµενη απαρτία

20% του µετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούµενη πλειοψηφία

50% +1 ψήφος των εκπροσωπούµενων ψήφων
(αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου)

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία
υποχρεούται να ορίσει εκτιµητή για τη διενέργεια εκτιµήσεων της αξίας των
επενδύσεων της.
Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την από 22.2.2017 πρόταση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον ορισµό των ακόλουθων εκτιµητών για τη χρήση
2017 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίµηση των επενδύσεων της Εταιρείας:
1) Της εταιρείας AVENT A.E. (ΝΑΙ Hellas µέλος ΝΑΙ Global), η οποία έχει αναθέσει
τη διενέργεια των εκτιµήσεων στον κ. Ηλία Ζιώγα του Θωµά,
2) Της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των
εκτιµήσεων στον κο ∆ηµήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη,
καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό όπως διαπραγµατευτεί και συµφωνήσει την αµοιβή
τους και όπως προβεί και στην επιλογή ενός τρίτου εκτιµητή σε περίπτωση που κάτι
τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συµφέρον της Εταιρείας.
Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται
στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.
2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.

Απαιτούµενη απαρτία

20% του µετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούµενη πλειοψηφία

50% +1 ψήφος των εκπροσωπούµενων ψήφων
(αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου)
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Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει και να προεγκρίνει αντίστοιχα σύµφωνα
µε τα άρθρα 23α και 24 τα ακόλουθα:
1) Να εγκρίνει την από 1.6.2016 τροποποίηση της από 8.11.2013 συµβάσεως
εργασίας του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

της Εταιρείας κου Γεώργιου

Χρυσικού περί του τρόπου καταβολής των συµφωνηµένων σταθερών
αποδοχών του.
2) Να προεγκρίνει την καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα µέλη του ∆.Σ. και
ποσού 1.690.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2017.
Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Σχέδια αποφάσεων
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών
χρήσης 2016.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε µε
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόµου, τα ακόλουθα :
1) Ενέκρινε τις ετήσιες (ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις
της χρήσης 2016 και ειδικότερα τον Ισολογισµό, τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων
Χρήσεως, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων και τις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις
του ∆.Σ. και των Ελεγκτών.
2) Ενέκρινε την από 22.2.2017 πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διανοµή
των κερδών χρήσης 2016 ως εξής:
α) τη κράτηση ποσού 1.135.401,15 ευρώ για το τακτικό αποθεµατικό,
β) τη διανοµή µερίσµατος ύψους 18.487.736,93 ευρώ,
γ) τη διανοµή ποσού 290.000 ευρώ στα µέλη ∆.Σ. ως αµοιβή για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για το 2016,
δ) τη διανοµή ποσού 944.070 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας και
ε) την κράτηση ποσού 1.850.814,92 ευρώ ως υπόλοιπο κερδών εις νέον.
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Επιπλέον παρέσχε σχετική εξουσιοδότηση προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό για την ειδικότερη κατανοµή των υπό γ) και δ) ποσών
στα µέλη του ∆.Σ. και στο προσωπικό αντιστοίχως, σύµφωνα µε την από 22.2.2017
εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.
Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το µέρισµα χρήσης 2016 ανέρχεται σε 0,18258
ευρώ/µετοχή (καθαρό). Το ποσό του µερίσµατος που αναλογεί στις µετοχές που έχει
στην κατοχή της η Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων, θα
προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του µερίσµατος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες
µετοχές.
Σηµειώνεται ότι σε συµµόρφωση µε το ν. 4209/2013, η καταβολή µέρους των
διανεµόµενων κερδών προς τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις κατηγορίες του
άρθρου 13 του ως άνω νόµου (257.000 ευρώ) θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής
γενοµένης από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017 και θα
διενεργηθεί το 2020 είτε σε µετρητά είτε υπό τη µορφή µετοχών της Εταιρείας κατά
την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο αριθµός των µετοχών που αντιστοιχούν στο
ποσό αυτό θα υπολογιστεί σύµφωνα µε το Volume Weighted Average Price (VWAP)
της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά το χρονικό διάστηµα από 30.4.2017
έως 29.6.2017.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µε
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόµου την απαλλαγή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα
της χρήσης του 2016.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και
καθορισµός της αµοιβής της..
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µε
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόµου την εκλογή της εταιρείας
«ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρία», ως τακτικού ελεγκτή
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των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων) για τη
χρήση 2017 η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο µέλος η
οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο µέλος της κ. Μιχαλάτο
Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και στην κα
∆έσποινα

Μαρίνου

του

Πέτρου,

ορκωτό

ελεγκτή,

(ΑΜΣΟΕΛ

17681),

ως

αναπληρωµατικό ελεγκτή, σε περίπτωση κωλύµατος του τακτικού και την παροχή
εξουσιοδότησης στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγµατευτεί
την αµοιβή της.

4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µε
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόµου τον ορισµό για τη χρήση 2017 των
ακόλουθων εκτιµητών:
1) Της εταιρείας AVENT A.E. (ΝΑΙ Hellas µέλος ΝΑΙ Global), η οποία έχει αναθέσει
τη διενέργεια των εκτιµήσεων στον κ. Ηλία Ζιώγα του Θωµά,
2) Της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των
εκτιµήσεων στον κο ∆ηµήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη,
και παρέσχε εξουσιοδότηση στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο
Χρυσικό όπως διαπραγµατευτεί και συµφωνήσει την αµοιβή τους και όπως προβεί
και στην επιλογή ενός τρίτου εκτιµητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε
αναγκαίο είτε προς το συµφέρον της Εταιρείας.

5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.
2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και
προενέκρινε αντίστοιχα, µε πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόµου σύµφωνα
µε τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:
1) Ενέκρινε την από 1.6.2016 τροποποίηση της από 8.11.2013 συµβάσεως
εργασίας του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας κου Γεώργιου Χρυσικού
περί του τρόπου καταβολής των συµφωνηµένων σταθερών αποδοχών του.
2) Προενέκρινε την καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα µέλη του ∆.Σ. και
1.690.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2017.
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4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.grivalia.com):


οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση)
περιόδου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,



τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες



η ετήσια έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο από
1.1.2016 έως 31.12.2016



η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

5. Πρόσκληση
GRIVALIA PROPERTIES
Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
22η Μαρτίου 2017
Ώρα 12:00 µµ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήµερα,
και το καταστατικό της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της
Εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 12:00 µµ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη» (αίθουσα
«Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών χρήσης 2016.
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2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και
καθορισµός της αµοιβής της.
4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.
2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία ενηµερώνει
τους µετόχους για τα ακόλουθα:
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Μαρτίου 2017 δικαιούται να συµµετέχει και να
ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος κοινών µετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την Παρασκευή 17
Μαρτίου 2017 («Ηµεροµηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέµπτης
(5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η µετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ µε απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του Σ.Α.Τ.. Συνεπώς για να
συµµετάσχει και να ψηφίσει στην 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 Γενική
Συνέλευση έχει µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη
Ηµεροµηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη
δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης
διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών
κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και
στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε κοινή µετοχή δίνει δικαίωµα µίας ψήφου.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο µέτοχος συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω

αντιπροσώπων.

Κάθε

µέτοχος

µπορεί

να

διορίζει

µέχρι

τρεις

(3)
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αντιπροσώπους και τα νοµικά πρόσωπα/µέτοχοι µπορούν να ορίζουν ως
εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που µέτοχος
κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός
λογαριασµούς αξιών, αυτός µπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί
για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συµµετοχής των
µετόχων στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς την φυσική παρουσία
τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε µε
ηλεκτρονικά µέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισµού και
ανάκλησης αντιπροσώπου µε ηλεκτρονικά µέσα.
Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισµό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιµο στους
µετόχους α) σε έντυπη µορφή στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων και
Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας,
142 34 Ν.Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400) και β) σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com).
Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο στην
Εταιρεία στην προαναφερόµενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο
µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του
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 διοίκησης 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 οντότητας 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 γ.

12

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µπορούν να ζητήσουν:
α) την εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων
θεµάτων, µε αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο ∆.Σ. έως την Τρίτη 7
Μαρτίου 2017, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
β) να τεθούν στην διάθεση των µετόχων έως την Πέµπτη 16 Μαρτίου 2017, σχέδια
αποφάσεων

για

θέµατα

που

έχουν

περιληφθεί

στην

αρχική

ή

τυχόν

αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, µε αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
2. Οποιοσδήποτε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, µε αίτησή του που υποβάλλεται
στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, την παροχή στην Γενική
Συνέλευση συγκεκριµένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν µε αίτησή τους που υποβάλλεται
στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, την παροχή στη Γενική
Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώµατα µειοψηφίας και
τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.grivalia.com).

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες κείµενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική
Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης είναι
διαθέσιµο σε έντυπη µορφή στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων και
Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας,
142 34 Ν. Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400), από όπου οι µέτοχοι µπορούν να
λαµβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η παρούσα Πρόσκληση, ο
συνολικός αριθµός των υφισταµένων σήµερα µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, τα
έντυπα για την ψήφο µέσω αντιπροσώπου, η αναλυτική επεξήγηση των θεµάτων της
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ηµερήσιας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης είναι
διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com).

Μαρούσι, 22α Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Α Μπέρτσος

6. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΜΟΝΟ
ΓΙΑ
ΟΧΙ
ΑΠΟΧΗ
ο

ΘΕΜΑ 1 :

Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016,
εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και
διανοµής κερδών χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση
2017 και καθορισµός της αµοιβής της.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της
αµοιβής τους

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24
του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 6ο

Λοιπές ανακοινώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑ∆ΩΣΤΕ ΤΟ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ
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7.Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ο υπογράφων Mέτοχος της GRIVALI A PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία
∆ιεύθυνση / Έδρα
Α.∆.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Αριθ. Τηλεφώνου
Αριθµός Μετοχών
Αριθµός µερίδας ΣΑΤ
Αριθµός λογαριασµού αξιών
Χειριστής
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου/ων
Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το
παρόν (συµπληρώνεται µόνο από τα
νοµικά πρόσωπα)
µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την12

□
□
□

κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο
κ. Χρυσικό Γεώργιο
κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη

Σηµείωση: Οι ανωτέρω είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή/και ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους
οποίους µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν
δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέµατα
της ηµερησίας διάταξης.
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σάς κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε
συγκεκριµένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

3

να µε αντιπροσωπεύσ…../αντιπροσωπεύσ.... το νοµικό πρόσωπο και ψηφίσ…. επ’ ονόµατι και για λογαριασµό
3,
4
µου/του νοµικού προσώπου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς για…………….µετοχές της
3
Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης κατά
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017,

1 Παρακαλούµε συµπληρώστε µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους και σηµειώστε µε ένα √ το ανάλογο κουτί.
2Αντιπρόσωπος µπορεί να οριστεί φυσικό η νοµικό πρόσωπο.
3 Παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα.
4 Αν επιθυµείτε µόνο ένα τρόπο, παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι µπορούν να
ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόµενος αποκλείει τους υπόλοιπους.
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ώρα 12:00 µµ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αµαλίας 20, ως
5
ακολούθως :

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

□

□

□

ή:

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισµός
της αµοιβής της.
4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς ηµέρες (3)
πριν από την αντίστοιχη ηµ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, ………………………

______________________
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία)

______________________
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία)

5

______________________
(υπογραφή)

______________________
(υπογραφή)

Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας
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8. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου
Ο συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
που υφίστανται την 22α Φεβρουαρίου 2017 ανέρχεται σε εκατόν ένα εκατοµµύρια
διακόσιες εξήντα χιλιάδες (101.260.000) ονοµαστικές µετοχές, άυλες, κοινές µε
δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13€) η κάθε
µία.

9. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το ∆.Σ υποχρεούται να
εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα
θέµατα, εάν η σχετική αίτησή τους περιέλθει στο ∆.Σ. δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση. Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο
τρόπο όπως η προηγούµενη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των
µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com), µαζί µε την
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το ∆.Σ. θέτει στην
διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί
στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο ∆.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, το ∆.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,
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στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆.Σ. µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το
∆.Σ. 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 την
µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
4. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που υποβάλλεται στην
Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, το ∆.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆.Σ. µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
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