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Α. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 του ν. 3340/2005, 3 παρ. 1 περ. 

ιστ΄, 9 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και τα άρθρο 19 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 Απριλίου 2014, τα ακόλουθα:  

1. Ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του ν. 3340/2005), προέβη στις 

8.12.2016, δυνάμει δύο (2) διαδοχικών εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε πώληση 2.018.670 

κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.514.002,50 Ευρώ, των 

εν λόγω μεταβιβάσεων αναλυομένων ως ακολούθως: α) 1.009.335 μετοχές μετά των δικαιωμάτων 

ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 757.001,25 Ευρώ και β) 1.009.335 μετοχές μετά των δικαιωμάτων 

ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 757.001,25 Ευρώ.  

2. Σύμφωνα με το ν. 3556/2007, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε την 12
η
  Δεκεμβρίου  

2016, ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 2.018.670 

μετοχών μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 1.514.002,50 Ευρώ στην οποία 

προέβη (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) κατήλθε του ορίου των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας.   

3. Μετά από τις ανωτέρω δύο (2) εν συνόλω μεταβιβάσεις ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου του 

Νικολάου κατέχει πλέον 3.225.750 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων 

ψήφου αυτής. 

 

Β. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, ότι η κα. Άννα Βογιατζόγλου του 

Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπόχρεο πρόσωπο με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του ν. 3340/2005 και του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 Απριλίου 2014), προέβη στις 8.12.2016, δυνάμει 

εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 1.009.335 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 

της Εταιρείας, συνολικής αξίας 757.001,25 Ευρώ.  

Μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση η κα. Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, ανήλθε του ορίου του 

15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέχει 1.009.335 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου 

μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του συνόλου του μετοχικού 

κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 
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Γ. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, ότι η κα. Νίνα Βογιατζόγλου του 

Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπόχρεο πρόσωπο με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του ν. 3340/2005 και του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 Απριλίου 2014), προέβη στις 8.12.2016, δυνάμει 

εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 1.009.335 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 

της Εταιρείας, συνολικής αξίας 757.001,25 Ευρώ.  

Μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση η κα. Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, ανήλθε του ορίου του 

15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέχει 1.009.335 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου 

μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του συνόλου του μετοχικού 

κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

 


