
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE  («Εταιρεία») , δυνάμει των διατάξεων του ν. 

3556/2007 και της Αποφάσεως 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε 

συμπλήρωση της ανακοινώσεως στην οποία είχε προβεί την 31
η
 Οκτωβρίου 2007 αναφορικά 

με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τις σημαντικές συμμετοχές από 

υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007  ενημερώνει  το επενδυτικό 

κοινό , σε συνέχεια  και της ενημερώσεως που έλαβε από τον κ. Νικ. Βογιατζόγλου,  σχετικά 

με τα ακόλουθα  :  

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.795.000 Ευρώ  διαιρούμενο σε έξι 

εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (6.325.000) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.  

Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει  το δικαίωμα μίας (1) ψήφου  

 

2. Με βάση τις ενημερώσεις που έχει λάβει η Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της  και 

ιδίως την τελευταία από 14 Νοεμβρίου 2012 ενημέρωση εκ μέρους του κ Νικ. Βογιατζόγλου , 

το ποσοστό του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχαν οι εν λόγω μέτοχοι 

την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2007 ( άρθρο 27 παρ. 2 ν.3556/2007) και εξακολουθούν να κατέχουν  

μέχρι και σήμερα έχει ως ακολούθως:  

 

Α) Ο βασικός μέτοχος Νικόλαος Βογιατζόγλου , Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων  Σύμβουλος 

κατέχει  άμεσα 2.866.330 κοινές ονομαστικές  μετοχές και δικαιώματα ψήφου που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45,32% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και έμμεσα 

2.378.090 δικαιώματα ψήφου ,  που αντιπροσωπεύουν  ποσοστό 37,60% των δικαιωμάτων 

ψήφου της Εταιρείας (άρθρο 10 περίπτωση ε’ ν. 3556/2007)   

Β) Η βασική μέτοχος GEBA PARTICIPATIONS SA κατέχει 2.378.090 κοινές ονομαστικές μετοχές 

που αντιπροσωπεύουν  ποσοστό 37,60% επί των συνόλου των μετοχών της Εταιρείας,  ενώ 

τα δικαιώματα  ψήφου των μετοχών αυτών  ελέγχονται από τον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου 

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 

3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.voyatzoglou.gr   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 


