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Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα. 

Βάσει του Κανονισμού της ΕΕ υπ. αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market 

Abuse Regulation - MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού 2016/522 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς 

και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, γνωστοποιούν στην Εταιρεία 

κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται 

με τις μετοχές της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων  ή με 

παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι γνωστοποιήσεις 

αυτές πραγματοποιούνται άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την 

ημερομηνία συναλλαγής. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό προσώπων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, γνωστοποιούνται από τα πρόσωπα αυτά στις 

Αρμόδιες Αρχές. 

Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες 

μετά τη συναλλαγή, στις Αρμόδιες Αρχές.  

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 το όνομα του προσώπου. 

 την αιτία για τη γνωστοποίηση. 

 την επωνυμία της Εταιρείας. 

 περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

 τη φύση των συναλλαγών (π.χ. απόκτηση ή διάθεση). 

 την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών. 

 την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της οποίας οι 

όροι προβλέπουν μεταβολή δικαιωμάτων , αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί 

με την αξία της κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης. 
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Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα έχουν την υποχρέωση να 

ενημερώσουν τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς, σχετικά με τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία. 

Την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω, όπως και της ενημέρωσης των αρμοδίων, έχει 

η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

 

Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει 

μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη 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 την Εταιρεία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 

κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Για την εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η 

άσκηση τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και 

όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει 

ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια. 

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται: 

 ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και 

 ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα 

ψήφου. 

Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό 

των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία 

μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση 

πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από την 

Εταιρεία. 

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, 

υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση 

και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων 
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ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων 

ψήφου της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα 

ψήφου ή εταιρικών γεγονότων της ανωτέρω παραγράφου. Νέες μεταβολές του 

παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης. 

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 9 έως 11 του Ν. 3556/2007, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση 

σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, μεταβολών επί 

των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, στην Εταιρεία και 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η Εταιρεία, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών 

Ανακοινώσεων, λαμβάνει τις ενημερώσεις και δημοσιοποιεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3556/2007, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν σε 

σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου των, κατά τον 

ως άνω νόμο, υπόχρεων προσώπων. Ειδικότερα, η Εταιρεία δημοσιοποιεί όλες τις 

πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 

3556/2007 και του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, την οποία λαμβάνει από τα 

υπόχρεα πρόσωπα, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε 

περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την 

ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής. 

Η ενημέρωση της Εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται 

εγγράφως (παράρτημα 1) το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το 

αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την 

οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 του Ν. 

3556/2007: 

 πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων 

ψήφου, ή 

 λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την 

απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή 

διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή 
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 ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 

9 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των κατόχων κινητών αξιών. 

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων μετοχών που 

βρίσκονται στην ίδια θέση. Διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να ασκούν τα 

δικαιώματα τους είναι διαθέσιμες, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα 

των στοιχείων. 

Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών προς κατόχους μετοχών, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία μεριμνά ιδίως: 

 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την 

ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων, το συνολικό αριθμό των μετοχών και τα 

δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα συμμετοχής των μετόχων στις συνελεύσεις, 

 για τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυπη ή, κατά περίπτωση, σε 

ηλεκτρονική μορφή προς κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε συνέλευση 

των μετόχων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή, εφόσον 

τούτο ζητηθεί, μετά τη σύγκληση της συνέλευσης, 

 για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του 

οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους με περιουσιακό 

περιεχόμενο και 

 για τη δημοσίευση ανακοινώσεων ή την κυκλοφορία οδηγιών σχετικά με τη 

διανομή και την πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, εγγραφής, 

ακύρωσης ή μετατροπής. 

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι αρμόδια για 

τη σύμφωνη με τον νόμο ως άνω ενημέρωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 

(ν.3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11, 11α) 

(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)i 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 

δικαιώματα ψήφουii: 

2. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 

 
[ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 

[ ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων 

[  ]  Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου [ ] Άλλο (παρακαλούμε 

προσδιορίστε)iii: 

3. Στοιχεία του υπόχρεου/υπόχρεων γνωστοποίησηςiv : 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: Πόλη και Χώρα της καταστατικής έδρας 

(εάν υφίσταται): 

4. Πλήρης επωνυμία μετόχου/μετόχων (εάν διαφορετικό από 3)v: 

5. Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου φθάνει, 

υπερβαίνει ή κατέρχεται των καθορισμένων ορίων, ή σημειώνεται μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση 

του 3%vi: 

6. Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκειται σε υποχρέωση 
γνωστοποίησηςvii: 
 % δικαιωμάτων 

ψήφου 

προερχόμενα 

από μετοχές 

(σύνολο 7.A) 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 

προερχόμενα από 

χρηματοπιστωτικά 
μέσα 

(σύνολο 7.B.1 + 
7.B.2) 

 
Συνολικό % 

(7.A+7.B.1+7.Β.

2) 

Συνολικός 

αριθμός 

δικαιωμάτων 

ψήφου του 

εκδότηviii 

Κατάσταση μετά 

την ημερομηνία 

της κρί- 

σιμης 
συναλλαγής 

    

Κατάσταση πριν 

την κρίσιμη 

συναλλαγή 
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7. Πληροφορίες για την κατάσταση που προκύπτει την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό 

δι- καιωμάτων ψήφων του υπόχρεου έφθασε, ανήλθε ή κατήλθε των καθορισμένων ορίων, ή 

ση- 

μειώθηκε μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3%ix: 
 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

 

Κατηγορία μετοχών 

(σημειώνεται και το ISIN 
code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφουx % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 9 του 

ν.3556/2007) 

Έμμεσα (άρθρο 

10 του 

ν.3556/2007) 

Άμεσα 

(άρθρο 9 του 

ν.3556/2007) 

Έμμεσα 

(άρθρο 10 του 

ν.3556/2007) 

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A:   

 

B.1: Χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει. 

 

Είδος 

χρηματοπι- 

στωτικού 

μέσου 

 

Ημερομηνί

α 

λήξηςxi 

 

Ημερομηνία ή 

περίοδος 

άσκησης/μετατροπή

ςxii 

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

ψήφου που 

δύνανται να 

αποκτηθούν σε 

περί- πτωση 

άσκησης/μετα- 

τροπής του μέσου 

 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 

     

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1   

 

B.2: Χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παρ. 

1.β) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει. 

Είδος 

χρηματοπι- 

στωτικού 

μέσου 

Ημερομηνί

α 

λήξηςxi 

Ημερομηνία ή 

πε- ρίοδος 

άσκη- 

σης/μετατρο
πήςxii 

Φυσική 

παράδοση ή 

χρηματικός 

διακανονισμός
xiii 

Αριθμός 

δικαιωμά

των 

ψήφουxiv 

% 

δικαιωμ

ά- των 

ψήφουxiv 

      

      

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
B.2 

  

(εάν υφίσταται) 
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8. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης 

(επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο ): 

 
[ ] Το πρόσωπο που υπόκειται σε υποβολή γνωστοποίησης δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή 

έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη του υποκείμενου τίτλουxv. 

 
[ ] Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δι- 

καιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα 

(φυσικό πρόσωποxvi ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα)xvii: 

 

 
Επωνυμίαxviii 

% δικαιωμάτων 

ψήφου εφόσον 

ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από 

κρίσιμο όριο 

% δικαιωμάτων 

ψήφου μέσω 

χρηματοπιστωτι- 

κών μέσων 

εφόσον ι- σούται ή 

είναι μεγαλύ- 

τερο από κρίσιμο 
όριο 

 
Σύνολο 

εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύ- τερο 

από κρίσιμο όριο 

    

    

    

    

    

 
 

9. Σε περίπτωση συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος 

δύναται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του: 

 
Ο/Η 
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

(ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου) 

θα παύσει να κατέχει ………………………………….(αριθμός) δικαιώματα ψήφου από 

την……………………………….(ημ/νία). 

 
10. Πρόσθετες πληροφορίεςxix: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

 (Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία του υπόχρεου) 

 
………………………………… 

(Υπογραφή) 

 
……………………………………………………... 

(Τόπος, Ημερομηνία) 
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