ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «REDS Α.Ε.» ΤΗΣ 22ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης
Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 22η Ιανουαρίου
2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατόπιν αναβολής της αρχικής συνεδρίασης της 04ης
Ιανουαρίου 2021, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική
παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν
ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κατέχοντες 41.002.137 μετοχές επί συνόλου 57.434.884,
μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,39% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική
Συνέλευση ν’ αποφανθεί επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας με
την επωνυμία ‘PROFIT CONSTRUCT SRL’.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση του ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας «Profit Construct
SRL» (έκτασης 7,974 τ.μ, στην οδό Avalansei, αρ. 2, 4η Περιφέρεια, στο Βουκουρέστι), της οποίας η
Εταιρεία είναι μοναδική μέτοχος, στην εταιρία «Vastint Romania S.R.L», έναντι τιμήματος έντεκα
εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (11.400.000,00 €), και παρείχε εξουσιοδότηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εν λόγω
συναλλαγής.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:
Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου

Ποσοστό επί των
παρισταμένων &
εκπροσωπούμενων
71,39% ψήφων

41.002.137

Αριθμός ψήφων Υπέρ

32.696.274

79,74%

Αριθμός ψήφων Κατά

6.669.470

16,27%

Αριθμός ψήφων Αποχή

1.636.393

3,99%
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