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Εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ των κκ Μετόχων της Εταιρείας μας στα εξής: 
 
Υποχρέωση Μετόχων γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε 
δικαιώματα ψήφου (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 αρ. 9 και επόμενα) 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΨΗΦΟΥ  
 
(α) Μέτοχος, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ και 
λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, 
φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 
2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, 
σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ,  
(β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα 
ψήφου1 της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, 
το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των 
παραπάνω ορίων του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, και  

 
1  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3556/2007, η υποχρέωση αυτή ισχύει συγκεκριμένα, προκειμένου για κάθε πρόσωπο 
που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή 
συνδυασμό αυτών:  
(α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει 
της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς 
κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση του εν λόγω εκδότη, (β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας 
που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ` ανταλλάγματι μεταβίβαση 
αυτών των δικαιωμάτων ψήφου, (γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως 
εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα 
δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεση του να τα ασκήσει, (δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 
μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο, (ε) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται 
ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων (α) έως (δ) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το 
προαναφερόμενο πρόσωπο, (στ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο 
προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν 
υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων, (ζ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομα του αλλά για λογαριασμό 
του προαναφερόμενου προσώπου, (η) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει 
ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες 
των μετόχων, (θ) προκειμένου για εταιρία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία αυτή. 
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(γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, 
χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11 του Ν. 3556/2007, υποχρεούται να ενημερώσει, ταυτόχρονα, την ίδια την ΚΡΙ 
ΚΡΙ ΑΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μεταβολή επί της συμμετοχής του 
στα δικαιώματα ψήφου και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως 
αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.  
Την παραπάνω υποχρέωση έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά, εφόσον 
με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά ως άνω όρια. 
Υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η άσκηση τους έχει ανασταλεί.  
Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, που 
ακολουθούν τυχόν πρώτη σχετική ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 
δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης. 
Η υποχρέωση που περιγράφεται ανωτέρω υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το 
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των 
παραπάνω ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων, τα οποία μεταβάλλουν την 
κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.  
Η ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων έχει δημοσιοποιήσει το συνολικό 
αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με ανακοίνωσή της, η 
οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο (www.krikri.gr > ΕΤΑΙΡΕΙΑ > 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών 
(3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η 
υποχρέωση ενημέρωσης. Η ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ οφείλει με την σειρά της να 
δημοσιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση του 

υπόχρεου προσώπου άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο εντός 2 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημέρα της παρακάτω 
παραλαβής .  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ όσο και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού 
εντύπου γνωστοποίησης, μετά του παραρτήματος αυτού, ορθά 
συμπληρωμένου σε όλα τα πεδία του και νόμιμα υπογεγραμμένου. Το 

έντυπο γνωστοποίησης είναι αναρτημένο στην παρούσα ενότητα στο διαδικτυακό τόπο 
της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ και στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany . 
Ως νόμιμα υπογεγραμμένο θεωρείται το έντυπο που φέρει την υπογραφή του ίδιου του 
υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που 
το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην 
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, 
εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.  
Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου 
προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 
 

 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αναφορικά με την ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ το νόμιμα υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο 
έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται: 
Στα γραφεία της Εταιρίας, στο 3ο χλμ Σερρών- Δράμας, ΤΚ 62125 Σέρρες, 
υπόψιν του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών 

Ανακοινώσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη ‘Γνωστοποίηση 
σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου’. Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η 
υποβολή μπορεί να γίνει και με e-mail στο sarmadakis@krikri.gr  
Αναφορικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
tr1@cmc.gov.gr, με τίτλο email: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ν. 3556/2007 
(οι κκ Μέτοχοι, παρακαλούνται, να ανατρέχουν για τυχόν επικαιροποίηση των στοιχείων  
στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr) 
 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 3556/2007, σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δύναται να επιβάλει πρόστιμο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στο ίδιο άρθρο του 

νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του 
προστίμου.  
 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι παραπάνω πληροφορίες δεν είναι εξαντλητικές. Παρακαλούνται οι κκ 
Μέτοχοι να ανατρέχουν στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
[(Ν. 3556/2007, αρ. 9 και επόμενα, απόφαση με αριθ. 1/434/3.7.2007 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Εγκύκλιος 33 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς κοκ, τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)].  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ακόμη να επικοινωνούν με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο τηλ. 23210-68325 ή/και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  


