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PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 
31.12.2021) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για την εταιρική χρήση 

2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

http://www.premia.gr.  

Θέμα 2ο:   Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης 
που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2021. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  
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Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ 

κατά την εταιρική χρήση 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.  

 

Θέμα 3ο:  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – 
Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων) της χρήσης 2022 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και 
καθορισμός της αμοιβής τους. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου 

 

Το ΔΣ προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “Ernst & Young SA ”, για τον 

τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022, από την οποία θα οριστεί τακτικός 

και αναπληρωματικός ελεγκτής, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ 

για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Θέμα 4ο:  Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος  για την  χρήση 2021  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου 

 

Προτείνεται η Εταιρεία να μην διανέμει μέρισμα για την χρήση 2021. 

 

Θέμα 5ο:  Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή 
εξουσιοδότησης.  
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Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, η Εταιρεία 

υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας 

των επενδύσεων της.   

Το ΔΣ εισηγείται για την εταιρική χρήση 2022 το διορισμό  της Εταιρείας Savills ΕΛΛΑΣ 

Ι.Κ.Ε. ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της 

Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς 

το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής της. Τέλος, προτείνεται προς τη Γενική 

Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας όπως προβεί σε 

επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε 

προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή 

του. 

 

Θέμα 6ο:  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 
του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.           

 

Το ΔΣ θέτει υπ’ όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη 

χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των 

αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2021, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 
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Θέμα 7ο:  Απόσβεση Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών  
χρήσεων, ποσού  67.279.462,99 ευρώ της εταιρείας με ισόποσο συμψηφισμό από 
τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 
(β)  Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  80 Ν 4916/2022. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  

 

Το Δ.Σ εισηγείται την Απόσβεση Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών χρήσεων, ποσού 

67.279.462,99 που αφορούν λογιστικές ζημίες  έως 31/12/2020  με ισόποσο 

συμψηφισμό από τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  σύμφωνα με το 

άρθρο 35 παρ.3 (β)  Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  80 Ν 4916/2022. 

 

Θέμα 8ο:  Παράταση Προγράμματος Απόκτησης ιδίων μετοχών. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  

 

Το Δ.Σ. προτείνει την παράταση του προγράμματος απόκτησης ίδιων μετοχών της 

Εταιρείας (αρθ. 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 

και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ/1052/2016) που αποφασίστηκε διά της 

από 20.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για επιπλέον είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 

Απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, κατ’ 

ανώτατο όριο, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 ευρώ ανά 
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μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο) με τήρηση του 

ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 

Θέμα 9ο:  Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και 
προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  

 

Τo ΔΣ εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση του 2021, για τη 

συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές. 

Επίσης, το ΔΣ προτείνει την προέγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 

των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα μέλη του 

ΔΣ και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2022 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και 

στις Επιτροπές. Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που 

καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2021, όσο και αυτές που προτείνονται για 

προέγκριση για την εταιρική χρήση 2022, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών 

της Εταιρείας. 

 

Θέμα 10ο:   Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά 
συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου πλέον μίας 

ψήφου  
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Το ΔΣ προτείνει την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες δεν 

διενεργούν ανταγωνιστικές πράξεις προς την Εταιρεία. 

 

Θέμα 11ο:  Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για 
την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ενημερώσει τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην 

Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2021  και θα υποβάλλει στην ΤΓΣ την ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Θέμα 12ο:  Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. 

Συζήτηση επί θεμάτων που δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία και τυχόν άλλες 

ανακοινώσεις. 

 

 

 

 

 


