ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ώρα 10:30 π.μ.
Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, 5ος όροφος
(εξ αναβολής από 17/3/2017)
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7.4.2017

(εξ αναβολής από 17/3/2017)

Για το προς έγκριση θέμα απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Θέμα :
Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών
κατά 2,30 € ανά μετοχή και επιστροφή στους μετόχους σε είδος των μετοχών της
εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” –
Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό
Κεφάλαιο – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας
για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της
κατά 2,30 € ανά μετοχή και επιστροφή στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».
Συνεπεία της εν λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το
άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού και ειδικότερα, στο τέλος του άρθρου 5 παρ. 1 του
Καταστατικού θα προστεθούν δύο (2) εδάφια όπως ακολούθως :
«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/4/2017, εξ αναβολής από
17/3/2017, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια
τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ
(€27.419.521,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,30 Ευρώ και
επιστροφή

στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».
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Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννέα
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά του Ευρώ (€12.159.961,62)
και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα
μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο
λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία.»
Τέλος θα δοθεί εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασης της μείωσης του
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας εντάσσεται
στο πλαίσιο των απαιτούμενων, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις και σχετικές
ανακοινώσεις της Εταιρείας, προκειμένου οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας «BriQ
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού ληφθούν οι εκ
του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από την εταιρεία («BriQ Properties
Α.Ε.Ε.Α.Π.»), από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το Χρηματιστήριο Αθηνών και από
τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, σύμφωνα με και τηρουμένων των οριζομένων στην
κείμενη νομοθεσία.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
Δεν υπάρχουν.
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