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Ανακοίνωση οριστικής εγκυρότητας της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος,
χορηγηθείσας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την από
19/01/2021 απόφασή του ότι:
Σε συνέχεια της από 18/12/2020 ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
αναφορικά με τη λήψη απόφασης την ίδια ημερομηνία για την παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με τα
α. 99 επ. του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης Μελέτης-Κατασκευής με τη συνδεδεμένη εταιρεία
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Παραχωρησιούχος»), για την
εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του Έργου ‘παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Αλίμου και χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των κινητών και /ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και /ή
της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου’, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει την από
13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η
δεκαήμερη προθεσμία για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος
σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για
την κατάρτιση της συναλλαγής παρήλθε άπρακτη στις 11 Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου η συναλλαγή
για την οποία χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί οριστικά έγκυρη.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του ν. 4548/2018 η ως άνω απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 18/12/2020 για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση τη συναλλαγής ελήφθη βάσει
της από 17/12/2020 Έκθεσης Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου
Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte-Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έκρινε ότι οι προπεριγραφείσα συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για
την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των
μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://el.reds.gr/prosfates_dimosieyseis/.
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Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν.
4548/2018, το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)
και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
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