
 

1 
 

 

 

Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα  
ΑΡ. ΑΔ. ΕΠ. ΚΕΦ.: 5/604/6.12.2011 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 120108101000 • ΑΦΜ 800397001 
ΤΗΛ.: 216.7000.555 • ΦΑΞ: 216.7000.554 
E: info@ici-reic.com 

 

 

 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2018 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΣ 1/6/2018 

 

 

 

**************************** 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Περιεχόµενα 

 

1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3

2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων ημερήσιας διάταξης 3

3. Σχέδια αποφάσεων 7

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 9

5. Πρόσκληση 10

6. Ψηφοδέλτιο 15

7. Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου 16

8. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου 18

9. ∆ικαιώµατα µετόχων µειοψηφίας 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί 
των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2017, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 
2017. 

 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 
 
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός 

της αμοιβής της. 
 
4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2018 

και καθορισμός της αμοιβής του.  
 
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 σύµφωνα µε το άρθρο 24 του κ.ν. 

2190/1920 
 
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη 

Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την 
Εταιρεία  

 
7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
8. Λοιπές ανακοινώσεις 
 

 

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης  
 
 

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2017, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη 
χρήση 2017. 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου

 

Θα παρουσιαστεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και οι σε αυτή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 2017 και ειδικότερα η κατάσταση οικονομικής θέσης, η κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος, ο πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η κατάσταση ταμειακών ροών και 
επεξηγηματικές σημειώσεις, τα οποία συντάχθηκαν βάση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της Εταιρίας 
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και  εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 25/4/2018 και από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές. 
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των 
κερδών με τη μορφή μερίσματος συνολικού ύψους €3.251.536,37, προερχομένου από τα κέρδη 
της χρήσης του 2017 (κέρδη μετά φόρων μείον τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογές στην 
εύλογη αξία και λαμβάνοντας υπόψη  τις μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές διαφορές) και 
του υπολειπόμενου, αφού τα κέρδη του 2017 εξαντληθούν, προερχομένου από μέρος των 
πραγματοποιημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Εφόσον εγκριθεί, η διανομή θα αντιστοιχεί 
σε καθαρό μέρισμα ύψους €0,31 ανά μετοχή (0,30967 € χωρίς προσαρμογή με τον αριθμό των 
ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία).  
Επίσης, το Δ.Σ. αποφασίζει να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τη διανομή ποσού € 
54.000 (από κέρδη), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Ειδικότερα : 
 

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 
2017 και προηγουμένων χρήσεων 

3.251.536,37€ 

Μέρισμα  0,31 € ανά μετοχή 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 54.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον -  

 
Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω καθώςκαι η παροχή 
εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάριο Αποστολίνα  για την υλοποίηση της 
ανωτέρω απόφασης.  
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 
2017 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου

 

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. 

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
 

 

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και 
καθορισμός της αμοιβής της. 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου 
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου 

 

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
εκλογή της εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2018, 
και την ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως 
τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας να διαπραγματευτεί τους όρους συνεργασίας και την αμοιβή της. 
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
 
 
 

4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός εκτιμητή για τη 
χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του.  

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου 

 

Η Εταιρεία έχει από το νόμο (ν. 2778/1999 όπως ισχύει) την υποχρέωση να ορίσει εκτιμητή για τη 
διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της, καθώς και να ορίζει και εγκρίνει τις αμοιβές 
του. 
Για τη χρήση 2017, η σχετική εργασία είχε ανατεθεί στην εταιρεία «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» με αμοιβή 
22.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την έγκριση της αμοιβής ποσού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία 
«ΔΑΝΟΣ ΑΕ» για τη χρήση 2017 και τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή οποία 
και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση  2018, καθώς και να 
εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί τους όρους και την 
αμοιβή της προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και να προχωρήσει σε επιλογή και άλλων 
εκτιμητών σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενος τους όρους 
συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας. 
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
 

 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
κ.ν. 2190/1920 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου 
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου

 
Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/1920 την 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει τις αμοιβές ποσού των 26.400,00 € που 
καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017.  
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
 
 

6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της 
Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 
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Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου

 
Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με το αρ. 23 ΚΝ 2190/1920 τη 
συμμετοχή σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία 
διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σε μέλη 
του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και ειδικότερα : 
 

Μέλη ΔΣ / Διευθυντικά Στελέχη Εταιρείες στη διοίκηση των 
οποίων εγκρίνεται η συμμετοχή : 

Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ, Μέλος ΔΣ 
 

1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

Μάριος Αποστολίνας, Μέλος ΔΣ 1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

Στρωματιά Ειρήνη, Διευθύντρια 
Λειτουργιών 

1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

 
 

 
7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 
Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου 

 
Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για την παροχή άδειας προς το διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση,  για την απόκτηση ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 
παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 
4.200.000,00 €.  
Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων µετοχών θα γίνει µε ανώτατη τιµή αγοράς τη λογιστική αξία της 
μετοχής και κατώτατη τιμή τα 2,00 ευρώ.  
Οι αποκτήσεις ιδίων µετοχών θα µπορούν να γίνουν για όλους τους νόµιµους σκοπούς που 
προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  
Το ∆.Σ. θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση να ρυθµίσει περαιτέρω κάθεεπιµέρουςθέµα 
και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος. 
 
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 

 
 
 

8. Λοιπές ανακοινώσεις 
 
Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός αν 
προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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3. Σχέδια αποφάσεων 
 

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2017, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2017. 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που 
υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα : 
 
1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσειςτου Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 
2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2018 
ως εξής: 
 

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 
2017 και προηγουμένων χρήσεων

3.251.536,37€ 

Μέρισμα  0,31 € ανά μετοχή 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 54.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον -  

 
 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση  της Ετήσιας 
Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, και των επ’ 
αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, αποφάσισε με 
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017. 
 

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 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 Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) 
για τη χρήση 2018 και την ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή 
– μέλος της ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτείται δε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εταιρείας να διαπραγματευτεί τους όρους συνεργασίας και την αμοιβή της. 
 
 
4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2018 και 
καθορισμός της αμοιβής του.  

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που 
υπερβαίνει το όριο του νόμου την έγκριση της αμοιβής ποσού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ που 
καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της 
Εταιρείας, τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή η οποία και θα διενεργήσει την 
εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση  2018, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί τους όρους και την αμοιβή της προς το 
συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και να προχωρήσει σε επιλογή και άλλων εκτιμητών σε 
περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενος τους όρους συνεργασίας πάντα 
προς το συμφέρον της Εταιρείας. 
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5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017σύµφωνα µε το άρθρο 24 του κ.ν. 
2190/1920. 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που 
υπερβαίνει το όριο του νόμου και ενέκρινε το ποσό των 26.400,00 € που καταβλήθηκε ως αμοιβή 
σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
κ.κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι 
(Giovanni), Μιχάλη Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη. 
 
 
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη 
Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 
 
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που 
υπερβαίνει το όριο του νόμου να παράσχει άδεια σύμφωνα με το νόμο (άρ. 23 παρ. 1 ΚΝ 
2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην 
διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή 
και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και ειδικότερα : 
 

Μέλη ΔΣ / Διευθυντικά Στελέχη Εταιρείες στη διοίκηση των 
οποίων εγκρίνεται η συμμετοχή : 

Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ, Μέλος ΔΣ 
 

1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

Μάριος Αποστολίνας, Μέλος ΔΣ 1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

Στρωματιά Ειρήνη, Διευθύντρια 
Λειτουργιών 

1. BIERCO AE 
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ 

 
 
 
7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920  
 
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που 
υπερβαίνει το όριο του νόμου την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και 
για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 
σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €.  
Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων µετοχών θα γίνει µε ανώτατη τιµή αγοράς την λογιστική αξία της 
μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €).  
Οι αποκτήσεις ιδίων µετοχών θα µπορούν να γίνουν για όλους τους νόµιµους σκοπούς που 
προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
Εξουσιοδοτείται περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθµίσει περαιτέρω κάθε επιµέρους θέµα 
και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος. 
 
 
8. Λοιπές ανακοινώσεις 

 
Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις 
 

 

 

 



 

9 
 

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση  

 

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.ici-
reic.com 
 
 

 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1.1.2017 - 31.12.2017, μετά των οικονομικών 
καταστάσεων, και της επ’αυτών εκθέσεως του ΔΣ.  
 

 Τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες. 
 

 Η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας 
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5. Πρόσκληση  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τον 

διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π» ΜΕ αρ. ΓΕΜΗ: 
120108101000 ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/6/2018 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με 
τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της 
Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., 
στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα,  για να 
συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2017, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2017. 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της 
αμοιβής της. 
4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2018 και 
καθορισμός της αμοιβής του.  
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017σύµφωνα µε το άρθρο 24 του κ.ν. 
2190/1920 
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη 
Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία  
7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  
8. Λοιπές ανακοινώσεις 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί 
των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα 
συνέλθει την 12ηΙουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση 
των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους της  για τα εξής : 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης  Ιουνίου 2018 έχουν τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας,και το οποίο 
διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(«ΕΛΚΑΤ») ενεργούσα ως «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 
2190/1920, καιδη κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης δηλ. κατά την 27η Μαΐου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»).  
 
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της 
ΕΛΚΑΤ ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της 
τελευταίας. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο στις 29.05.2018. 
 
Στην α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 12/6/2018 το δικαίωμα συμμετοχής εξαρτάται υπό 
την ίδια παραπάνω προϋπόθεση, με τη διαφορά ότι η ιδιότητα του δικαιούμενου να ασκήσει 
δικαίωμα ψήφου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ήτοι, κατά την έναρξη της 8/6/2018 
(Ημερομηνία Καταγραφής α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση 
της ΕΛΚΑΤ ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, θα πρέπει να περιέλθει 
στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 9/6/2018. 
 
Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 
μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.  
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν 
λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου 
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και 
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία 
Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.  
 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση Μέτοχος δύναται να συμμετέχει 
σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις 
(3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει 
μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρείς αντιπροσώπους για τις μετοχές 
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. 
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Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει 
διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς.  
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία 
(3) φυσικά πρόσωπα. 
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου. Η μη συμμόρφωση 
του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της 
γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη 
τους. 
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. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου 
μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:  

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα 
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν ή  
β) είναι μέλος του διοικητικού 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 ή 
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής 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 ή  
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. 

 
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς 
τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων και την αποστολή 
των σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, 
δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης. 
Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ici-reic.com, αλλά και από τα 
γραφεία της Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα, 3ος όροφος, σε φυσική μορφή, έντυπο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου.  
Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και 
υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις 
ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο 
έντυπο, είτε με fax στο νούμερο +30 216 7000 554, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης 
Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη 
διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26, ΑθήναΤΚ 10674 σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής 
του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο 
τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Φοίβος Βόμβας) στο τηλέφωνο +30 216 7000 555. 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
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1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια 
διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική 
αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 16/05/2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης 
προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι  μέχρι την 18/05/2018, και 
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την 
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25/05/2018, σχέδια 
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 
24/05/2018. 

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 26/05/2018, το 
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό 
συμβούλιο 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 τη μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική 
γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή 
προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 26/05/2018, το διοικητικό 
συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 
τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 
δικαιώματος. Σε περίπτωση άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα αποκτά πρόσβαση 
μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσής της στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ώστε 



 

14 
 

να διαγιγνώσκει την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 8 του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύει.  
Ωστόσο, εάν ο μέτοχος επιθυμεί, και προς αποφυγή τυχόν καθυστέρησης, δύναται και ο ίδιος ο 
μέτοχος να προσκομίζει βεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ της μετοχικής του ιδιότητας κατά την άσκηση 
του δικαιώματος. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική 
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη 
δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς και τη 
δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς δεν έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων 
τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια 
της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 
 
 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένης της πρόσκλησης 
για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων 
απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών 
και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται 
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ici-reic.com 
Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν 
εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) και (δ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται 
δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα 3οςορ.. 

 

Αθήνα, 10/5/2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

6. Ψηφοδέλτιο 

 
 

Ψηφοδέλτιο 
 
 

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
 

 
 ΜΟΝΟ 

ΟΧΙ 
ΓΙΑ 

ΑΠΟΧΗ 
 

ΘΕΜΑ1ο: 

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, 
έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της 
διανομής κερδών για τη χρήση 2017. 

  

ΘΕΜΑ2ο 
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 
για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 

  

ΘΕΜΑ3ο Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη 
χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της. 

  

ΘΕΜΑ4ο 
Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός 
εκτιμητή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής 
του. 

  

ΘΕΜΑ5ο Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 

  

ΘΕΜΑ6ο 

Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών 
Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών 
οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την 
Εταιρεία 

  

ΘΕΜΑ 7ο Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 
2190/ 1920 

  

ΘΕΜΑ 8ο Λοιπές ανακοινώσεις 
  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 
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7. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 

  

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ 

ΤΗΣ 1ΗΣIOYNIOY2018 
 

 
Ο υπογράφων Mέτοχος της INTERCONTINENTALINTERNATIONALΑΕΕΑΠ 

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία  

Διεύθυνση / Έδρα  

Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ  

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 / την1, 2 

 
□ Κ. Μάριο Αποστολίνα (Διευθύνων Σύμβουλος). 

□ Κα. Ειρήνη Στρωματιά (Διευθύντρια Λειτουργιών). 

 
Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι Διευθυντικά 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. 

 

να  µε  αντιπροσωπεύσ…../αντιπροσωπεύσ....το νοµικό πρόσωπο3 και ψηφίσ….επ’ ονόµατι και για λογαριασµό 
µου/του νοµικού προσώπου3 ,ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς4 για…………… µετοχές της 
Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει3  δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της ημερήσιας διάταξης κατά 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, 
ώρα12:00µµ στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα, ως ακολούθως5: 

 
1 Παρακαλούµε συμπληρώστε µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους και σηµειώστε µε ένα √  το ανάλογο κουτί. 
2 Αντιπρόσωπος 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. 
5 Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας 



 

 
 

Ή  
 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΥΠΕΡ 

 

 
ΚΑΤΑ 

 
ΑΠΟΧΗ
 
 

ΘΕΜΑ1ο: 

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, έγκριση των 
επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη 
χρήση 2017. 

□ □ □ 

ΘΕΜΑ2ο 
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 
πεπραγμένα της χρήσης 2017

□ □ □ 

ΘΕΜΑ3ο Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη 
χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της. □ □ □ 

ΘΕΜΑ4ο Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός 
εκτιμητή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του. □ □ □ 

 

ΘΕΜΑ5ο 
Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 □ 

 

□ 
 

□ 

ΘΕΜΑ6ο 
Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών 
Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι 
οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

□ □ □ 

ΘΕΜΑ7ο 
Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 
2190/ 1920 
 

□ □ □ 

ΘΕΜΑ8ο Λοιπές ανακοινώσεις □ □ □ 
 
 
 

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. 

Αθήνα, …………………… 
 
 
 
 

                                                               (ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία)                              (υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 (ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία)                       (υπογραφή) 

 

 

   
ΥΠΕΡ 

 
ΚΑΤΑ 

 
ΑΠΟΧΗ
 
 

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ □ □ □ 
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8. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920, η 
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 10/5/2018 ήτοι κατά 
την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 1/6/2018, ο 
συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 
10.500.000.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά 
ψήφου μετοχών. 

 
 

9. Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 
να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη 
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό 
συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 
ήτοι μέχρι την 16/05/2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς 
έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, 
ήτοι  μέχρι την 18/05/2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης 
που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 
παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη 
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25/05/2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που 
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η 
σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 
24/05/2018. 

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Eταιρεία 
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι 
μέχρι την 26/05/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις 
της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση 
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παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται 
ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 
να ανακοινώνει στη τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία 
διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους 
διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά 
από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 
μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 
ήτοι μέχρι την 26/05/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο 
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση άσκησης τέτοιων 
δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα αποκτά πρόσβαση μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής 
σύνδεσής της στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ώστε να διαγιγνώσκει την 
ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει.  
Ωστόσο, εάν ο μέτοχος επιθυμεί, και προς αποφυγή τυχόν καθυστέρησης, δύναται και 
ο ίδιος ο μέτοχος να προσκομίζει βεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ της μετοχικής του 
ιδιότητας κατά την άσκηση του δικαιώματος. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων 
στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο 
διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε 
δι’ αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου 
με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που 
αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη 
διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή 
άλλης σύνδεσης. 

 


