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16η Μαρτίου 2023 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») ενημερώνει 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2023, μετά από την εξέταση 
πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλόλητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 
4449/2017 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και από την θετική εισήγηση της Επιτροπής 
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας κου Ευστράτιου Παπαευστρατίου, από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα. Τα μέλη της 
επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη 
οντότητα και ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη 
οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2023 εξέλεξε 
πρόεδρο τον κ. Μάριο Λασανιάνο του Κωνσταντίνου και συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατόπιν των ανωτέρω, η 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής: 

• Μάριος Λασανιάνος, του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.  

• Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 
Μέλος του Δ.Σ. 

• Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.  

Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρ. 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και στις υπ' αρ. 
πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πως α) η Επιτροπή 
Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 19η  Απριλίου 2026 παρατεινόμενη 
αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της 
θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2026, δ) τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ’ άρθρο 44 παρ. 
1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού 
αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός 
εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα 
κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 
Ν.4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, και ε) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα 
ορίζεται, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και 
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την 
Εταιρεία. 

 


