∆ιαδικασία ∆ηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3356/2007

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE προς το σκοπό της ενηµέρωσης και διευκόλυνσης των
µετόχων της , γνωστοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρέωση και την διαδικασία
δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3356/2007, της
απόφασης 1/434/03.07.2007 του ∆.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διευκρινήσεις της
ερµηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αποτελεί ατοµική υποχρέωση :
α) κάθε µετόχου της Εταιρείας , ο οποίος αποκτά ή διαθέτει µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
β)κάθε προσώπου (µετόχου ή µη) που δικαιούται να αποκτά , διαθέτει η ασκεί δικαιώµατα ψήφου
της Εταιρείας και συνέπεια της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών το ποσοστό
δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει φτάνει , υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του
5%,10%,20%,1/3,50% και 2/3, ή
γ)κάθε µετόχου που κατέχει ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο του 10%, εφόσον
επέρχεται µεταβολή στο ως άνω ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου ίση προς ή µεγαλύτερη του 3%
του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ,να ενηµερώσουν για τα ως άνω την Εταιρεία
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα πρόσωπα που βαρύνονται µε την υποχρέωση ενηµέρωσης , σύµφωνα µε τα άρθρα 9,10 και
11 του Νόµου 3356 ,οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών,
σύµφωνα µε τις άνω διατάξεις επί των συµµετοχών τους στα δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας
ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρεία 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 πληροφορήθηκε ή όφειλε
να έχει πληροφορηθεί ο µέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη
δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου.
Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή
διάθεσης
(β) την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα
δικαιώµατα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
(γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή
κατήλθε των ανωτέρω ορίων
(δ) την ταυτότητα του µετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου
καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου για λογαριασµό του εν
λόγω µετόχου.
Η ταυτόχρονη ενηµέρωση τόσο της Εταιρείας 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.hcmc.gr)
τόσο στην ελληνική όσο και την 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 .
Σηµειώνεται ότι η ορθή συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του
υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Ακόµα σηµειώνεται
ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς νοµίµως υπογεγραµµένο. Ως νόµιµα υπογεγραµµένη θεωρείται η γνωστοποίηση
που φέρει την υπογραφή του ιδίου υπόχρεο πρόσωπου ή από άλλο πρόσωπο , νόµιµα
εξουσιοδοτηµένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, η δήλωση
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του.

Το νόµιµα υπογεγραµµένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται :
Ο

α)στα γραφεία της Εταιρείας µας ,12 χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαµίας , Τµήµα
Εξυπηρέτησης Μετόχων ( τηλ. 210 2888625) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή µε αποστολή
στο fax.µε αριθµό 210 2888699 µε την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σηµαντικών Μεταβολών σε
δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το ν.3356/2007». Ο υπόχρεος θα πρέπει να µεριµνά για την
επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από το αρµόδιο Τµήµα Εξυπηρέτησης
µετόχων της Εταιρείας.
β)στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62
Αθήνα )και απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων
Εταιρειών, µε την ένδειξη « Γνωστοποίηση Σηµαντικών Μεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου
σύµφωνα µε το ν. 3356/2007» . Η υποβολή γίνεται και µε αποστολή στο fax µε αριθµό 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 αποστελλόµενων σελίδων. Ο υπόχρεος θα πρέπει να
µεριµνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρµόδια
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε κάθε περίπτωση αρµόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς .
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
Νόµου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ ’εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει επίπληξη ή πρόστιµο ύψους µέχρι 1.000.000 €.

Για καλύτερη ενηµέρωση των Μετόχων µας σχετικά µε τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα µας ο Νόµος 3556/2007, η απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1/434/3.7.2007, η σχετική ερµηνευτική Εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και
το Έντυπο γνωστοποίησης σηµαντικών συναλλαγών TR1.

