Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

H εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » στα πλαίσια της ενηµέρωσης του
επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τα εξής:
Η εταιρεία προκειµένου να διευκολυνθεί το επενδυτικό κοινό, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την
υποχρέωση και την διαδικασία δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3556/2007 (εφεξής "ο νόµος"), τις προβλέψεις της αποφάσεως µε αριθµό 1/434/3.7.2007 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η απόφαση") και τις σχετικές
διευκρινίσεις της ερµηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η
εγκύκλιος"):
Α.

ΥΠΟΧΡΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ή

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 §2, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 9 και 10 του νόµου, αποτελεί
ατοµική υποχρέωση:
¾

α) κάθε µετόχου εταιρείας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά, που
αποκτά ή διαθέτει µετοχές που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου

¾

β) κάθε προσώπου (µετόχου ή µη), που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώµατα ψήφου
της ίδιας εταιρείας

και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό 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 του εκδότη, να ενηµερώσει
σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Εταιρεία, σύµφωνα µε τον νόµο, για τον υπολογισµό των ανωτέρω ορίων δηµοσιοποίησε τον
συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου και το µετοχικό της κεφάλαιο µε την αρ. πρωτ. HERMES
38950/18.09.2007 ανακοίνωσή της, η οποία είναι ανηρτηµένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
(www.stiafilco.com).
Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και 14 του Κεφαλαίου Γ του νόµου, µε τίτλο
"ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ", και στην
απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(www.cmc.gov.gr).
Επισηµαίνεται ότι, από την 30.06.2007 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου), και το αργότερο
εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από της ηµεροµηνίας αυτής, ήτοι µέχρι της 30.09.2007, τα
υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σηµαντική συµµετοχή επί των δικαιωµάτων ψήφου, µέτοχοι ή µη,

οφείλουν να προβούν σε ενηµέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωµάτων
ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του νόµου, εκτός εάν έχουν ήδη
προβεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή στην ίδια ενηµέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1) Τα πρόσωπα που βαρύνονται µε την υποχρέωση ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του
νόµου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σηµαντικών, σύµφωνα µε τις άνω διατάξεις,
µεταβολών επί των συµµετοχών τους στα δικαιώµατα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον
ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντοµότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση,
το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών διαπραγµάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η εποµένη της
ηµεροµηνίας, κατά την οποία ο µέτοχος ή το πρόσωπο που απέκτησε τα δικαιώµατα ψήφου
¾

α) πληροφορείται την απόκτηση ή την διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων
ψήφου ή

¾

β) λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την
απόκτηση ή την διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της
ηµεροµηνίας, κατά την οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται
δυνατή η άσκηση δικαιωµάτων ψήφου ή

¾

γ) ενηµερώνεται σχετικά µε γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9
του νόµου.

¾

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ηµερών διαπραγµάτευσης, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα
ηµερολόγια ηµερών διαπραγµάτευσης των οργανωµένων αγορών που βρίσκονται ή
λειτουργούν στην Ελλάδα. Στον βαθµό που οι ανωτέρω πληροφορίες µπορούν να
θεωρηθούν προνοµιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη
επιµέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για την διενέργεια
συναλλαγών και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να ενηµερώνονται εγκαίρως για
την εκτέλεση ή µη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

2) Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
¾

α) το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή
διάθεσης,

¾

β) την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων, µέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία
τα δικαιώµατα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

¾

γ) την ηµεροµηνία, κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη
ή κατήλθε των ορίων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του νόµου και

¾

δ) την ταυτότητα του µετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα
ψήφου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του νόµου, καθώς και του προσώπου που

δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου για λογαριασµό του εν λόγω µετόχου.
3) Η ταυτόχρονη ενηµέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιείται
µε την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα. Το υπόδειγµα συνοδεύεται από παράρτηµα, το οποίο συµπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα
µε τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την
συµπλήρωση του παραρτήµατος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφεροµένων σε αυτό και το
πατρώνυµο του υπόχρεου.
Σηµειώνεται ότι η ορθή συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υποχρέου
προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να
υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοµίµως υπογεγραµµένο. Ως νόµιµα
υπογεγραµµένη θεωρείται η γνωστοποίηση 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 την
γνωστοποίηση υποβάλλονται στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά
νοµιµοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής µέχρι της ανακλήσεώς των. Το νόµιµα
υπογεγραµµένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:
¾

α) Όσον αφορά τον εκδότη στα γραφεία της Εταιρείας, στο 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος
Αχαρνές , στο τµήµα εξυπηρέτησης µετόχων (κα. Αρσενοπούλου Αρετή - τηλ.: 210-2404240),
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε
δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε τον ν. 3356/2007". Για την διευκόλυνση των µετόχων, η
υποβολή µπορεί να γίνει και µε αποστολή στο fax µε αριθµό 210-2467177, µε συνοδευτικό
φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο
επικοινωνίας και αριθµό των αποστελλοµένων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να µεριµνά για την
επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρµόδιο εξυπηρέτησης µετόχων
της Εταιρείας.

¾

β) Όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στην ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο
Τµήµα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιρειών, µε την ένδειξη
"Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το ν. 3356/2007". Η
υποβολή γίνεται και µε αποστολή στο φαξ µε αριθµό ++ 30 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή
το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα
στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας µαζί του και τον αριθµό
των αποστελλοµένων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να µεριµνά για την επιτυχή αποστολή των

εγγράφων και παραλαβή τους από την αρµόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση,
αρµόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου και των
αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να
επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιµο ύψους µέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόµου
αναφέρονται οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την επιµέτρηση του προστίµου. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να επικοινωνούν µε το τµήµα εξυπηρέτησης
µετόχων της εταιρείας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, (τηλ.: 210-2404240, υπεύθυνη κα
Αρσενοπούλου Αρετή

