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Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.01.2020 

Η εταιρία µε την επωνυµία «PASAL Ανώνυµος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» και το 

διακριτικό τίτλο «PASAL Development SA» (η «Εταιρία»), ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό 

ότι την 09.01.2020 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στην οποία 

παραστάθηκαν δύο  µέτοχοι που εκπροσωπούν 9.406.431 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου 

επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 62,84% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά 

συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 

Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το Eιοικητικό Συµβούλιο ανακοίνωσε στη 

Γενική Συνέλευση την εκλογή της κας. Αικατερίνης Λοΐζου του Ευαγγέλου, ως νέου 

προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του Eιοικητικού Συµβουλίου σε 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους, Παναγιώτη 

Τροµπούκη, όπως εγκρίθηκε από το Eιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας της 17.12.2019, µε 

θητεία µέχρι την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της 09.01.2020 και έως τη λήψη της 

σχετικής απόφασης από αυτή.  

Επί του δεύτερου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα, 

νέο πενταµελές Eιοικητικό Συµβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα µέλη του, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως: 

1. Θεοδωρίδης Σωτήριος,  

2. Μαρκάζος Κωνσταντίνος,  

3. Παπαναστασίου Παναγιώτα,  

4. Αποστολίδης Θεόδωρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος EΣ 

5. Λοΐζου Αικατερίνη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος EΣ 

Η θητεία του νέου  Eιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας θα είναι εξαετής, και θα 

παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει 

η αµέσως επόµενη τακτική γενική συνέλευση και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Επί του τρίτου θέµατος της ηµερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφάσισε, 

την εκλογή νέας τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 

του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του E.Σ., αποτελούµενη από δύο ανεξάρτητα 

µη εκτελεστικά µέλη του E.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 

3016/2002, και ένα µη εκτελεστικό µέλος του E.Σ..  

Η θητεία αποφασίστηκε να συµπίπτει µε τη θητεία του Eιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, 

ήτοι να είναι εξαετής, παρατεινόµενη αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της 

οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική γενική συνέλευση και µέχρι τη λήψη 

της σχετικής απόφασης.  

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Eιοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τα 

πρόσωπα που θα καταλαµβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των µελών της Επιτροπής Ελέγχου της 

Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τα οριζόµενα στο  άρθρο 44 του ν. 4449/2017.  

Περαιτέρω, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα µέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου.  


