
Γνωστοποίηση για απόκτηση ή διάθεση σημαντικών συμμετοχών 

Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με τον Ν. 3556/2007, εφαρμόζει και διατηρεί 
κατάλληλη διαδικασία γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά 
ορίζονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 11Α του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η οποία 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν την 
Εταιρεία («εκδότης») και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση: 

– απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών με δικαίωμα ψήφου ή 
σημαντικής μεταβολής στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ως 
αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων 

– απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων 
ψήφου 

– κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων 

Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, Υπόχρεα πρόσωπα γνωστοποίησης 
μεταβολών σημαντικών συμμετοχών είναι τα ακόλουθα: 

• Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη αγορά και του 
οποίου, 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 υποχρεούται να 
ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. 

• Μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων 
ψήφου οφείλουν να γνωστοποιούν και μεταβολές ίσες ή μεγαλύτερες από 
3%. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν προς την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, τις σημαντικές μεταβολές του 
ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους άμεσα και το αργότερο μέχρι 
τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται: 

• στην CNL CAPITAL (Μασσαλίας 16 – 106 80 Αθήνα) τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες, και απευθύνεται στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα 
Κουτσογιαννακη Γιώτα (τηλ 210- 7239300, fax 210-7239310, e-mail: 
ir@cnl.gr), µε την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε 
δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007” και 

• στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Τμήμα Διαρκούς Παρακολούθησης), µε την ένδειξη 
“Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα 



µε το ν. 3556/2007” ή αποστέλλεται, είτε με φαξ στον αριθμό (210 
3377243), είτε με email στο tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το 
έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόντων σελίδων. Η 
γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται 
από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

Tο Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των 
υποχρεώσεων πληροφόρησης. Υπενθυμίζεται ότι η ορθή συμπλήρωση του 
εντύπου αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις της. 

http://cnlcapital.k2demo.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%95%CC%81%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CC%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CC%81%CE%BD-%CE%BC

