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[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ] 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας 

«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 

Της 23ης Νοεμβρίου 2022 

Στην Κηφισιά σήμερα, την 23η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι Μέτοχοι κάτοχοι 

κοινών μετοχών της της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα επί της Παλαιάς 

Τατοΐου αριθ. 4 γραφεία της, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέμα μόνο: Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον 

κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου. 

 

Της Συνέλευσης προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 

Μιχαήλ Ευμορφίδης, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και όρισε ως 

προσωρινή Γραμματέα την Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων 

της Εταιρείας κα Αικατερίνη Τζιάφα. Παρόντες επίσης στην Γενική Συνέλευση ήταν και οι κ.κ. Θεοχάρης 

Λαζανάς Μικρός, B’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστος Μπομπόλιας, Διευθύνων 

Σύμβουλος και ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Μίχαλος. 

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα 

για τα ακόλουθα: 

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με την από 02.11.2022 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση για τη σύγκλησή της δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα: 

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με διεύθυνση www.blekedros.com στις 02.11.2022. 

2. Με δημοσίευσή της στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στις 02.11.2022, αφού 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή με αριθ. πρωτ. 2768072/02.11.2022. 

Επίσης, η Πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναρτήθηκε στις 02.11.2022 στην 

ιστοσελίδα του δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α. 

http://www.blekedros.com/
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Διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τη σύγκληση της παρούσας 

Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή, έγιναν οι νόμιμες δημοσιεύσεις, καθώς και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας των κατά νόμο πληροφοριών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 

και 128 του ν. 4548/2018, μεταξύ δε αυτών και κειμένου για την ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Αναλυτικά, 

την 02.11.2022 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.blekedros.com και τέθηκαν στη διάθεση 

των μετόχων τα ακόλουθα: 

• η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 

• ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές 

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης  

• τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου 

στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για φυσικά και νομικά πρόσωπα 

• το σχέδιο απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τη σημείωση ότι ουδείς μέτοχος 

πρότεινε σχέδια αποφάσεων ασκώντας δικαίωμα μειοψηφίας  

• έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας 

• ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων. 

 

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., με ημερομηνία καταγραφής 

την 18.11.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής). Κατά την έναρξη της 18.11.2022 (Ημερομηνία καταγραφής), ο 

συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας  με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ανερχόταν σε 

σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε (43.071.765) κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει 

μία ψήφο, δηλαδή συνολικά σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε 

ψήφους (43.071.765). Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά 

ψήφου μετοχών. Στο ανωτέρω σύνολο δεν περιλαμβάνονται εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες τριάντα 

πέντε (128.235) ίδιες μετοχές, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία κατά την 18.11.2022 και οι οποίες, σύμφωνα με 

το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, ενώ, τα δικαιώματά τους, 

παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας 

ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες μετοχές (43.200.000).  

Οι  μέτοχοι που παρέστησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, 

τηρώντας για το διορισμό τους τη διαδικασία και τους χρόνους που ορίζονται στην πρόσκληση και στην παρ. 

4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

http://www.blekedros.com/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23.11.2022 

 

Κατά συνέπεια, στην παρούσα Γενική Συνέλευση, οι κοινές μετοχές που εκπροσωπούν οι παριστάμενοι 

συμμετέχοντες μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 

4548/2018 ανέρχονται σε 36.930.232 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 

43.071.765 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, ενώ δεν εμφανίστηκαν μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 

4 του ν. 4548/2018. Έτσι, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νόμιμη απαρτία προκειμένου να λάβει 

απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια και καθώς ουδεμία αντίρρηση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων που 

δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, 

εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μπομπόλια και ως οριστική 

Γραμματέα και ψηφολέκτη την κα Αικατερίνη Τζιάφα, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Ο κ. Χρήστος Μπομπόλιας καλωσόρισε τους μετόχους, τους ευχαρίστησε για την εκλογή του και κήρυξε την 

έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου Προεδρείου.  

Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα μόνο: Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον 

κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου. 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. 

Αριστείδης-Αντώνιος Σφούνος, με την από 16.09.2022 επιστολή του προς την Εταιρεία, εκδήλωσε την 

πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Επιτροπή Ελέγχου για προσωπικούς λόγους το αργότερο μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους. Ζήτησε για το λόγο αυτό να ληφθεί μέριμνα για την αντικατάστασή του και 

Στοιχεία μετόχου 
[Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο] 

Παράσταση [Αντιπρόσωπος / 
Νόμιμος εκπρόσωπος] 

Μετοχές / 
Ψήφοι 

Ποσοστό 
% Διεύθυνση 

[…] […] […] […] […] 

  
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 36.930.232 85,49%  
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δεσμεύθηκε να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από την 

Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.  

Στη συνέχεια παρουσίασε στους μετόχους την από 02.11.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

εκλογής του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, 

τρίτου, ανεξάρτητου, προς την Εταιρεία, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος κ. Αριστείδη Αντωνίου 

Σφούνου, σύμφωνα με την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου κρίθηκε κατάλληλος προς συμμετοχή στην 

Επιτροπή Ελέγχου, καθώς διακριβώθηκε και διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του όλα τα τυπικά 

και ουσιαστικά κριτήρια του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι το κριτήριο της ατομικής καταλληλότητας, της 

επαρκούς γνώσης στον τομέα της ελεγκτικής λογιστικής και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, 

καθώς και το κριτήριο της ανεξαρτησίας κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020. 

Για την ανωτέρω πρότασή του προς τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 

31.10.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία η Επιτροπή κατέληξε αφού 

εξέτασε και διακρίβωσε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους πληρούνται:  

α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και 

εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία,  

β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αναλογικώς εφαρμοζόμενα 

στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου,  

γ) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,  

δ) τα προσόντα της προσωπικής ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης, έχοντας αξιολογήσει για το 

σκοπό αυτό το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν 

από τον ίδιο και την Εταιρεία, ιδίως σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και την τρέχουσα 

δραστηριότητά του και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα.  

Ο κ. Χυτήρογλου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, 

φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια 

Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς 

οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους 

Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ. Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, ανήκοντας στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Είναι μέλος 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered 

Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι όπως διαπιστώθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 02.11.2022, αφού λήφθηκε υπόψη και η από 31.10.2022 
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εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τη συμμετοχή του κ. Χυτήρογλου στην Επιτροπή 

Ελέγχου πληρούται και το κριτήριο της συλλογικής καταλληλότητας αυτής και η σύνθεσή της θα είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον ΚΕΛ της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην 

Επιτροπή Ελέγχου μετέχουν ήδη και οι κ.κ. Αράρ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αλεξίου, μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., συνεπώς, μετά την εκλογή του κ. Χυτήρογλου, τα μέλη αυτής θα είναι στην 

πλειοψηφία τους ανεξάρτητα (δηλ. οι κ.κ. Αράρ και Χυτήρογλου), τουλάχιστον δύο εξ αυτών θα έχουν πείρα 

στην ελεγκτική ή λογιστική (δηλ. οι κ.κ. Αράρ και Χυτήρογλου), ενώ συνολικά θα έχουν γνώση του τομέα 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της και εκλέγει παμψηφεί τον κ. 

Κωνσταντίνο Χυτήρογλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο προς την Εταιρεία, ανεξάρτητο, σε 

αντικατάσταση του κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου και για το υπόλοιπο της θητείας του, όπως αυτή 

ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.09.2022, δηλαδή μέχρι την 02.09.2027, δυνάμενη να 

παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της 

και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον 

νέο Πρόεδρο αυτής, καθώς και το μέλος της εκείνο, που διαθέτοντας εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική,  

θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος 

της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Χρήστος Μπομπόλιας                                                               Αικατερίνη Τζιάφα  

 

 

 

 

 



 
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ AEEAΠ 

 
 

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ 

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194 

Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000 

Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017 

 
 

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2022 από το 

Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ 

ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το 

Καταστατικό επικυρώνω. 

Κηφισιά, 23 Νοεμβρίου 2022 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χρήστος Μπομπόλιας 

 

 


