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Ανακο ί νωση  ρυθµ ι ζ όµ ε νη ς  πληροφορ ί α ς  τ ου  

ν3 5 5 6 / 2 0 0 7  -  Γνωστοπο ί ηση  Σηµαν τ ι κών  

Μεταβολών  σε  ∆ ικα ιώµα τα  Ψήφου  

 

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει με 

βάση το ν3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 

1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ότι:  

Ο κος Τσινάβος Σπυρίδων, με βάση την από 21/7/2010 σχετική 

επιστολή του, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού 

της άμεσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που 

επήλθε την 19/7/2010, από 25,594% σε 11,860%, που αντιστοιχεί σε 

2.768.129 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου που ανέρχεται σε 23.340.096. Η γνωστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου της ΚΡΙ-ΚΡΙ που κατέχει ο κος Τσινάβος Σπυρίδων κατέρχεται 

του 25% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα, ως 

αποτέλεσμα διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου, επήλθε και μεταβολή 

μεγαλύτερη από 3%, στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε επί 

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. 
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Η κα Τσινάβου Χαρίκλεια, με βάση την από 21/7/2010 σχετική 

επιστολή της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού 

της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που 

επήλθε την 19/7/2010, από 4,817% σε 8,997%, που αντιστοιχεί σε 

2.100.000 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου που ανέρχεται σε 23.340.096. Η γνωστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου της ΚΡΙ-ΚΡΙ που κατέχει η κα Τσινάβου Χαρίκλεια ανέρχεται του 

5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.  

Η κα Τσινάβου Σεβαστή, με βάση την από 21/7/2010 σχετική 

επιστολή της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού 

της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που 

επήλθε την 19/7/2010, από 0% σε 8,997%, που αντιστοιχεί σε 2.100.000 

δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου που ανέρχεται σε 23.340.096. Η γνωστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου της ΚΡΙ-ΚΡΙ που κατέχει η κα Τσινάβου Σεβαστή ανέρχεται του 

5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.  

 


