
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής  

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007, ενημέρωση που 

έλαβε  στις 2/6/2017  από τους υπόχρεους μετόχους: 

 

1. Η αλλοδαπή εταιρεία MITICA LIMITED, συμφερόντων κ. Ιωάννη Τζιβέλη, ενημερώνει 

ότι  επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία εκποίησης , ως ακολούθως:  

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 1/6/2017  

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 

α) άμεση συμμετοχή : 16.845.000 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 9,517% και  

β) έμμεση συμμετοχή: 0  δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0 %, επί συνόλου 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:  

α) άμεση συμμετοχή : 0 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0% και  

β) έμμεση συμμετοχή: 0  δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0 %, επί συνόλου 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της γνωστοποιούσας 

εταιρείας, μετά τη συναλλαγή είναι 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 

εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.  

 

 

2. Ο κ. Ιωάννης Τζιβέλης ενημερώνει ότι  επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στα 

δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία εκποίησης , ως ακολούθως:  

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 1/6/2017  

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 

α) άμεση συμμετοχή : 0 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0% και  

β) έμμεση συμμετοχή: 17.695.000  δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 9,997 %, επί 

συνόλου δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω των κάτωθι 

εταιρειών συμφερόντων του:  

-MITICA LIMITED: 16.845.000 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 9,517% 

-MITICA PROPERTIES ΑΕ: 850.000 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0,480% 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:  

α) άμεση συμμετοχή : 0 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0% και  

β) έμμεση συμμετοχή: 0  δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 0 %, επί συνόλου 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του 

γνωστοποιούντος, μετά τη συναλλαγή είναι 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων 

ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες: 

Η ενημέρωση (1) και (2) γίνεται συνεπεία μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου των 

γνωστοποιούντων, λόγω συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία Βιβλίου 

Προσφορών  από την Alpha Bank, λόγω άσκησης δικαιώματος  που απέρρεε από 

σύμβαση ενεχύρου, προς εξασφάλιση δανείου. 

 

Κηφισιά, 2 Ιουνίου 2017 


