ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΕΩ ΣΗ
«MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Σης 28ης Φεβρουαρίου 2012
1.

Yποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2011 έως 31.12.2011 με το
πιστοποιητικό Eλέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού υμβουλίου που τις συνοδεύουν.

Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο από 1.1.2011-31.12.2011 κε ην
πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπο θαη ηεο Δθζέζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
2.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού υμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τον Iσολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης

Πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1.1.2011-31.12.2011
3.

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

Πξνηείλεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο €0,25 αλα κεηνρή
4.

Εκλογή νέου Διοικητικού υμβουλίου

Πξνηείλεηαη ε εθινγή ησλ Ηιία Κ. Βνινλάζε, Ισάλλε Αξαγηώξγε, Αηθαηεξίλεο Καςάιε, Γεσξγίνπ Κνθθώδε
θαη Γεξάζηκνπ-Παλαγή Γαζπαξηλάηνπ σο κειώλ ηνπ Γ.Σ. ηεο εηαηξείαο
5.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της
αμοιβής τους.

Πξνηείλεηαη ε εθινγή ηνπ Παλαγηώηε Χξηζηόπνπινπ ηνπ Γεκεηξίνπ, νξθσηνύ ειεγθηή , σο ηαθηηθνύ ειεγθηή,
θαη ηνπ Βαζηιείνπ Καδά ηνπ Κσλζηαληίλνπ, νξθσηνύ ειεγθηή, σο αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηή, από ηελ Δηαηξεία
Οξθσηώλ Διεγθηώλ GRANT THORNTON A.E. γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2012
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηείηαη λα απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
6.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Εκτιμητή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της
αμοιβής τους.

Πξνηείλεηαη ε εθινγή ηνπ Χαξάιακπνπ Χαξαιακπόπνπινπ ηνπ Παλαγηώηε , σο ηαθηηθνύ νξθσηνύ εθηηκεηή,
θαη ηνπ Ισάλλε Αιεμόπνπινπ ηνπ Σσηεξίνπ , σο αλαπιεξσκαηηθνύ, ακθνηέξσλ εθ ηνπ Σώκαηνο Οξθσηώλ
Δθηηκεηώλ, γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ επελδύζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 ζύκθσλα κε ην
λ.2778/1999, σο απηόο ηζρύεη. Η ακνηβή ηνπο ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ην λόκν
7.

Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού υμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε τρίτες εταιρείες με τον
αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Πξνηείλεηαη ε παξνρή αδείαο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θαλέλα
πεξηνξηζκό κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζε θάζε είδνπο εηαηξεία νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο.
8.

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών
εξουσιοδοτήσεων.

Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε νπνηαδήπνηε
ηδηόηεηα, θαηά ηε ρξήζε 1.1.2011 - 31.12.2011

