
  
  

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

3Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ  

ΤΗΛ: +30 23210 68300 

FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571  

KRI-KRI S.A. 

MILK INDUSTRY 

 3RD KM. SERRES – DRAMA 62125 SERRES 

TEL: +30 23210 68300 

FAX: +30 23210 68311 VRN: 094289571 

 
 

 Σέρρες, 26/10/2017  

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Σ Ε  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α  Ψ Η Φ Ο Υ  

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Ο  Ν . 3 5 5 6 / 2 0 0 7  

 

 

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 

1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις Εγκυκλίους υπ’ 

αριθμ. 33 και 37 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με τις από 25/10/2017 γνωστοποιήσεις 

που έλαβε από τους παρακάτω μετόχους, λόγω πραγματοποίησης μεταφοράς κοινών ονομαστικών 

μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών από τις ατομικές τους μερίδες σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), 

η οποία πραγματοποιήθηκε την 24/10/2017, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας: 

Η Αθανασία Οικονόμου, μέτοχος της εταιρείας, κατείχε μέχρι την 24/10/2017 4.417.790 κοινές 

ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 13,361% επί συνόλου 33.065.136 κοινών 

ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 24/10/2017 σχημάτισε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ) με 

συνδικαιούχους την ίδια και την κόρη της Αναστασία Τσινάβου. Στην ΚΕΜ μεταφέρθηκαν, από τις 

ατομικές μερίδες, 4.342.783 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Αθανασίας 

Οικονόμου και 657.217 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Αναστασίας Τσινάβου. 

Με τις ως άνω μεταβιβάσεις, η κα Αθανασία Οικονόμου κατέχει πλέον 75.187 μετοχές και δικαιώματα 

ψήφου στην ατομική επενδυτική της μερίδα και 5.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ως 

συνδικαιούχος στην ως άνω ΚΕΜ, ήτοι συνολικώς 5.075.187 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα 

ψήφου, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της 

εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15,349%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Αθανασία 

Οικονόμου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του 

ίδιου νόμου, υπερέβη του ορίου του 15%. 

Η Αναστασία Τσινάβου, μέτοχος της εταιρείας, κατείχε μέχρι την 24/10/2017 657.217 κοινές 

ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 1,988% επί συνόλου 33.065.136 κοινών 

ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 24/10/2017 σχηματίστηκε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ) 

με συνδικαιούχους την ίδια και τη μητέρα της Αθανασία Οικονόμου. Στην ΚΕΜ μεταφέρθηκαν, από τις 

ατομικές μερίδες, 4.342.783 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Αθανασίας 

Οικονόμου και 657.217 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Αναστασίας Τσινάβου. 



  
  

Με τις ως άνω μεταβιβάσεις, η κα Αναστασία Τσινάβου κατέχει πλέον 5.000.000 μετοχές και 

δικαιώματα ψήφου ως συνδικαιούχος στην ως άνω ΚΕΜ, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο 

και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15,122%. Η 

γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Αναστασία Τσινάβου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει 

εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της 

κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, υπερέβη των ορίων των 5%, 10% 

και 15%. 

 

 


