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Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 

113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του 13ου θέματος της 

Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα την 

Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στις Σέρρες, 

αποφασίστηκε η έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας [εφεξής το 

«Πρόγραμμα»], οι οποίες μπορούν να ανέλθουν έως το 5% του εκάστοτε συνόλου των 

μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθεί 

ανέρχεται στις 1.653.256. Σκοπός του Προγράμματος είναι για το μεν ποσοστό έως το 0,5% 

του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, ήτοι για ανώτατο αριθμό μετοχών 165.325 που μπορούν 

να αποκτηθούν, η διάθεση αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας (βάσει του προγράμματος 

διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 Ν. 4548/2018, ως αποφασίστηκε στο πλαίσιο του 11ου 

θέματος της Ημερήσιας Διάταξης), για το δε ποσοστό έως το 4,5% του εκάστοτε συνόλου των 

μετοχών, ήτοι για ανώτατο αριθμό μετοχών 1.487.931 που μπορούν να αποκτηθούν, η μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή αγοράς αποφασίστηκε εκείνη των 

€0,50 ανά μετοχή και ως ανώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €9,00 ανά μετοχή, και διάρκεια του 

προγράμματος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της παρούσας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή από 07.07.2020 έως 07.07.2022. Το μέγιστο ποσό που 

αναμένεται να διατεθεί για το Πρόγραμμα, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται στο 

ποσό των 14.879.304 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Επίσης, δόθηκε 

εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του 

Προγράμματος.  

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 

596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 

2016/1052 της Επιτροπής. 

Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της https://www.krikri.gr/ 

χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων 

της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σέρρες, 08.07.2020 
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