
    
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «REDS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΓΙΑ 
ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11α § 1 & 2 
ΤΟΥ Ν. 3371/2005, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ). 

 
1α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 51.889.447,15 και διαιρείται σε 
39.610.265 µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,31 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι κοινές 
ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά Αξιών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και συγκεκριµένα στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

 

1β. ∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, πλην των εκ του νόµου 
προβλεποµένων. 

 

1γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992. 
 

 ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ 50,825% 
2 ∆ιαµαντίδης Π. ∆ιαµαντής, 10,328% 

   

1δ. ∆εν υφίστανται κάτοχοι µετοχών οι οποίες, δυνάµει καταστατικής διατάξεως, παρέχουν ειδικά 
δικαιώµατα ελέγχου. 

 
1ε. ∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου και στις προθεσµίες ασκήσεως 

δικαιωµάτων ψήφου, πλην των εκ του νόµου προβλεποµένων. 
 
1στ. ∆εν υφίστανται συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου. 

 
1ζ. ∆εν υφίστανται κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920. 

 
1η. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ορισµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν την 

αρµοδιότητα για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών κατ’ άρθρο 16 κ.ν. 
2190/1920, παρά µόνο κατά τους ορισµούς του νόµου. 

 
1θ. ∆εν υφίσταται σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµοσίας 
προτάσεως. 

 
1ι. ∆εν υφίσταται συµφωνία, που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως 
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχολήσεως τους εξαιτίας δηµοσίας 
προτάσεως, παρά µόνο υπό τους ορισµούς του νόµου.  

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κούτρας 


