Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))
Ορθή Επανάληψη
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει για τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις, που της
κοινοποιήθηκαν στις 02.04.2021, 06.04.2021 και 08.04.2021 (συμπληρωματικά προς την αρχική
από 30.03.2021 γνωστοποίηση) από μετόχους της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED,
PEMANOARO LIMITED), και υπόχρεα πρόσωπα (AKRON TRADE AND TRANPORT S.A., ICEBERG
CAPITAL LIMITED, Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης καθώς και DEVAN HOLDING
INTERNATIONAL, ZEMBAR INVESTMENTS LIMITED, FALKER INVESTMENTS LIMITED, Αναστάσιος
& Δημήτριος Καλλιτσάντσης), σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των
διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)) και ενόψει της διεξαγωγής την 02.04.2021 της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή
αυτής, και συγκεκριμένα:
Α. Η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED μέτοχος της Εταιρείας (η οποία ελέγχεται από την
ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται μαζί με την AKRON TRADE AND TRANPORT S.A.,
από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν
συντονισμένα) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα
εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 42.980.666, δηλαδή ποσοστό 20,0589% επί
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και
Ιωάννη Κατσούδα, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της GREENHILL
INVESTMENTS LIMITED κατέρχεται του ορίου του 5%.
Β. Η PEMANOARO LIMITED μέτοχος της Εταιρείας, (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους
κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) και ελέγχεται μέσω
της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την
Devan Holding International Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος
Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio
Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός
μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, για το
σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 11.835.210, δηλαδή ποσοστό
5,5235% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο
Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της
PEMANOARO LIMITED κατέρχεται του ορίου του 5%.
Γ. Τα φυσικά πρόσωπα, κ.κ. Ιάκωβος Βενιέρης, Αλέξανδρος Εξάρχου και Ιωάννης Κατσούδας,
προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
και να ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια, ως
πληρεξούσιοι των παραπάνω μετόχων, συγκεντρώνουν 54.815.876 δικαιώματα ψήφου και
ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει την 02.04.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής.
Η εν λόγω ανακοίνωση περιέχει πιστή μεταφορά των στοιχείων που κοινοποίησαν στην Εταιρεία
τα υπόχρεα πρόσωπα με τις από 02.04.2021, 06.04.2021 και 08.04.2021 γνωστοποιήσεις τους,
συμπληρωματικά προς την αρχική από 30.03.2021 γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 9 και 10 του ν. 3556/2007 ως ισχύει.
Κηφισιά, 09.04.2021

