
 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 

 
H ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής: 
 

1. Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Μέλος (εκτελεστικό) του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., (Υπόχρεο Πρόσωπο σύµφωνα µε 
το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 
(άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 11 της 
απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, 
προέβη στις 18.12.2013 σε µεταβίβαση 3.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών 
εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., στην αλλοδαπή εταιρεία LENAM ENTERPRISES 
LIMITED, συµφερόντων του, συνεπεία συµµετοχής του, µε εισφορά εις είδος, 
στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τελευταίας αλλοδαπής εταιρείας, 
συναλλαγή που µας γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 
3340/2005.   

2. Η αλλοδαπή εταιρεία LENAM ENTERPRISES LIMITED, (Υπόχρεο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσµό µε τον 
Πρόεδρο του ∆Σ της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, απέκτησε στις 18.12.2013 
3.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία 
συµµετοχής του Αναστασίου Καλλιτσάντση, µε εισφορά εις είδος, στην Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρείας LENAM ENTERPRISES 
LIMITED, συναλλαγή που µας γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 
3340/2005.   

3. Η εταιρεία ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ,  (Υπόχρεο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσµό µε τον 
Πρόεδρο του ∆Σ της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, προέβη στις 18.12.2013 σε πώληση  
82.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 
262.400,00, συναλλαγή που µας γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 
Ν. 3340/2005. 

 


