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ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

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 στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 3.10.2022, υλοποιώντας την απόφαση 
της από 5.7.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την απόκτηση ιδίων 
μετοχών, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») με τους εξής όρους:  

(α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν είναι 1.653.256 μετοχές, 
η ονομαστική αξία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει 
αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, δεν θα υπερβαίνει το 5% του εκάστοτε 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας‧ 

(β) Ως κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε εκείνη των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατη τιμή 
αγοράς εκείνη των €11,00 ανά μετοχή‧  

(γ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών 
ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση, δηλαδή έως 5.7.2024‧   

(δ) Σκοπός του Προγράμματος είναι κατά ένα μέρος (και δη έως 165.325 μετοχές) η διάθεση 
των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας (βάσει του προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ’ 
άρθρο 114 Ν. 4548/2018, ως αποφασίστηκε στο πλαίσιο του 10ου θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης της από 5.7.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και κατά το έτερο μέρος (και δη έως 
1.487.931 μετοχές) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 
(ΕΕ) 596/2014 και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και στο πλαίσιο αυτό 
ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών θα υπολογιστεί επί του μέσου ημερήσιου όγκου 
συναλλαγών κατά το μήνα που προηγείται της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 
Προγράμματος, ήτοι από 1.9.2022 έως 30.9.2022. Οι συναλλαγές αγοράς ίδιων μετοχών στο 
πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το σκοπό 
αυτό καθώς και ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν, πάντα εντός των 
παραπάνω ανακοινωθέντων ορίων, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της Εταιρείας και της 
αγοράς. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθόρισε ως χρόνο έναρξης αυτού την 4.10.2022. 

Σέρρες, 3.10.2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


