ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατ' εφαρμογό του ϊρθρου 4.1.3.3 του Κανονιςμού του Φρηματιςτηρύου Αθηνών, η
εταιρεύα με την επωνυμύα «MIG REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεύα Επενδύςεων Ακύνητησ
Περιουςύασ», ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη των Μετόχων τησ Εταιρεύασ που ςυνεδρύαςε την 25η
επτεμβρύου 2015 με την παρουςύα μετόχων που εκπροςωπούςαν 13.645.761 κοινϋσ
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ότοι με απαρτύα 96,957% του καταβεβλημϋνου μετοχικού
κεφαλαύου, κατόπιν ψηφοφορύασ (ϋγκυρεσ ψόφοι 13.645.761) επύ των θεμϊτων τησ
ημερόςιασ διϊταξησ, όπωσ αναφϋρονται ςτην από 4-9-2015 πρόςκληςη,
αποφάςιςε ομόφωνα τα εξήσ:
Θέμα 1°
Σην ϋγκριςη τησ υγχώνευςησ δι’ απορρόφηςησ τησ εταιρεύασ με την επωνυμύα «Εθνικό
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» από την
Εταιρεύα ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των νόμων 2190/1920 και 2166/1993 καθώσ και
την ϋγκριςη του από 6 Αυγούςτου 2015 χεδύου ύμβαςησ υγχώνευςησ και τησ
ςχετικόσ ϋκθεςησ του Δ.
Θέμα 2°
Σην ϋγκριςη τησ αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου τησ Εταιρεύασ μϋςω ϋκδοςησ νϋων
μετοχών λόγω ςυγχώνευςησ ωσ εξόσ: Αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου κατϊ το ποςό των
επτακοςύων εξόντα πϋντε εκατομμυρύων εκατόν ενενόντα τριών χιλιϊδων τριακοςύων
δεκαϋξι ευρώ (€765.193.316) και κατϊ ϋνα (1) ευρώ, λόγω κεφαλαιοπούηςησ τμόματοσ
του αποθεματικού υπϋρ το ϊρτιο τησ Εταιρεύασ για ςκοπούσ ςτρογγυλοπούηςησ, με την
ϋκδοςη διακοςύων πενόντα πϋντε εκατομμυρύων εξόντα τεςςϊρων χιλιϊδων
τετρακοςύων τριϊντα εννϋα (255.064.439) νϋων κοινών, ονομαςτικών με ψόφο
μετοχών, ονομαςτικόσ αξύασ ευρώ τριών (€3) εκϊςτησ. H αξύα τησ ςυμμετοχόσ τησ
απορροφηθεύςασ εταιρεύασ (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.) ςτην Εταιρεύα, δηλαδό ποςό
€39.330.768,10, διεγρϊφη λόγω ςύγχυςησ με το ποςό που αντιςτοιχούςε ςτην
αναλογύα ςυμμετοχόσ τησ απορροφηθεύςασ εταιρεύασ (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.)
ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Εταιρεύασ, δηλαδό με ποςό €40.931.715,00, η δε διαφορϊ
€1.600.946,90 καταχωρόθηκε ςε λογαριαςμό ιδύων κεφαλαύων από υπεραξύα
ςυγχώνευςησ ςύμφωνα με το ν. 2166/1993.
Θέμα 3°
Σην ϋγκριςη τησ τροποπούηςησ του ςυνόλου των ϊρθρων του Καταςτατικού τησ
Εταιρεύασ ςύμφωνα με το ςχϋδιο καταςτατικού που ϋχει όδη αναρτηθεύ ςτην
ιςτοςελύδα τησ εταιρεύασ και την παροχό ςχετικών εξουςιοδοτόςεων προσ υλοπούηςη
των προβλεπόμενων διατυπώςεων δημοςιότητασ.
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Θέμα 4°
Σην εκλογό νϋου εννεαμελούσ (9) Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρεύασ, με τριετό
θητεύα και ϋωσ την τακτικό γενικό ςυνϋλευςη των μετόχων τησ Εταιρεύασ που θα
ςυνϋλθει το πρώτο εξϊμηνο του ϋτουσ 2019, ωσ ακολούθωσ:
Μέλη
 Φρόςτοσ Πρωτόπαπασ του Ιωϊννη
 Βαςύλειοσ Μαςτρόκαλοσ του Γεραςύμου-Αναργύρου
 Φριςτόφοροσ Παπαχριςτοφόρου του Νικολϊου
 Αριςτοτϋλησ Καρυτινόσ του Δημητρύου
 Θηρεςύα Μεςςϊρη του Γερϊςιμου
 Αποςτολύδου Άννα του Γεωργύου
 Αρνό Ντομινύκ Μορύσ Μπερτρϊντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand
Plat) του Ντομινύκ Πλατ (Dominique Plat)
Ανεξάρτητα Μέλη
 πυρύδων Μακριδϊκησ του Γεωργύου
 Πρόδρομοσ Βλϊμησ του Γρηγορύου

Θέμα 5°
Σο ςυμπληρωματικό οριςμό των εταιρειών Proprius Commercial Property Consultants
ΕΠΕ, Π. Δανόσ & υνεργϊτεσ Α.Ε ύμβουλοι και Εκτιμητϋσ Ακινότων, Αθηναώκό
Οικονομικό Ε.Π.Ε., και DTZ International Limited ωσ ςυμπληρωματικών τακτικών
ανεξϊρτητων εκτιμητών για τισ εκτιμόςεισ των επενδύςεων τησ εταιρεύασ κατϊ την
εταιρικό χρόςη 2015 ςύμφωνα με το ν.2778/1999, ωσ αυτόσ ιςχύει. Για τον οριςμό
τυχόν αντικαταςτϊτη τουσ, ςε περύπτωςη κωλύματοσ ό αδυναμύασ τουσ,
εξουςιοδοτόθηκε να αποφαςύςει το Δ..
Θέμα 6°
Ση ςυμπληρωματικό προϋγκριςη αμοιβών μελών Διοικητικού υμβουλύου και αμοιβών
μελών Επενδυτικόσ Επιτροπόσ.
Θέμα 7°
Ση χορόγηςη ϊδειασ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ςύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 23α
του κ.ν. 2190/1920 για τη ςύναψη ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών χρηματοοικονομικών
ςυμβουλών με ςυνδεδεμϋνο μϋροσ (NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ.) και την παροχό
ςχετικών εξουςιοδοτόςεων προσ ςύναψη τησ εν λόγω ςύμβαςησ.
Θέμα 8°
Σην ϋγκριςη ςύναψησ ςυμβατικών κειμϋνων με ςυμβαλλόμενα μϋρη την Εταιρεύα και
την (απώτερη) μητρικό "Εθνικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ Α.Ε.", ςύμφωνα με το ϊρθρο 23α
Κ.Ν. 2190/1920.
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Θέμα 9°
Σην εκλογό νϋων μελών τησ Επιτροπόσ Ελϋγχου.
Δεν ςυζητόθηκαν ϊλλα θϋματα.
Αθόνα, 25 επτεμβρύου 2015
Σο Διοικητικό υμβούλιο
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