25/06/2013 – Γνωστοποίηση σηµαντικής µεταβολής στα δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το
Ν. 3556/07
Η εταιρεία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/2007 και την εγκύκλιο υπ’
αριθµ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την
21/06/2013 και 25/06/2013 και σε διόρθωση της από 18/06/2013 ανακοίνωσης:
1) Αναφορικά µε την εταιρεία Tethys Ocean BV:
•

την 13/06/2013 λόγω µερικής άρσης υφισταµένου ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Eurobank
Ergasias επήλθε µεταβολή στο ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει µεγαλύτερη από
2/3 του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα η Tethys Ocean BV κατέχει
άµεσα 20.787.162 δικαιώµατα ψήφου στην Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 68,92% των δικαιωµάτων
ψήφου) ενώ πριν την εν λόγω µεταβολή, κατείχε 18.355.915 δικαιώµατα ψήφου (ήτοι ποσοστό
60,86% των δικαιωµάτων ψήφου)

•

την 18/06/2013 λόγω σύστασης νέου ενεχύρου υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας επήλθε µεταβολή
στο ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει µεγαλύτερη από 3% και κατήλθε του ορίου
του 2/3 του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα η Tethys Ocean BV
κατέχει άµεσα 17.806.694 δικαιώµατα ψήφου στην Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 59,04% των
δικαιωµάτων ψήφου) ενώ πριν την εν λόγω µεταβολή, κατείχε 20.787.162 δικαιώµατα ψήφου
(ήτοι ποσοστό 68,92% των δικαιωµάτων ψήφου)

•

την 20/06/2013 λόγω ταυτόχρονης σύστασης νέου ενεχύρου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος και υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς επήλθε µεταβολή στο ποσοστό των δικαιωµάτων
ψήφου που κατέχει µεγαλύτερη από 3% και κατήλθε του ορίου του 50% του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα µετά τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, η Tethys Ocean BV κατέχει 15.984.305 δικαιώµατα ψήφου (ήτοι ποσοστό
53,00% των δικαιωµάτων ψήφου) και µετά τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, η
Tethys Ocean BV κατέχει 12.987.508 δικαιώµατα ψήφου (ήτοι ποσοστό 43,06% των
δικαιωµάτων ψήφου).

2) Η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV, γνωστοποίησε ότι είναι η κατά 100% µητρική της Tethys
Ocean BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έµµεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις µετοχές και
δικαιώµατα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV στην Εταιρεία, αφετέρου συντρέχουν στο πρόσωπό
της οι υπό (1) µεταβολές ως έµµεση συµµετοχή.
3) Η εταιρεία I.I.H.C Industrial Investments Ltd, γνωστοποίησε ότι είναι η κατά 100% µητρική της
Linnaeus Capital Partners BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έµµεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις
µετοχές και δικαιώµατα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV στην Εταιρεία, αφετέρου συντρέχουν στο
πρόσωπό της οι υπό (1) µεταβολές ως έµµεση συµµετοχή.

4) Ο κ. Kahka Bendukidze, γνωστοποίησε ότι ελέγχει κατά 69,97% την I.I.H.C Industrial Investments Ltd
που είναι η κατά 100% µητρική της Linnaeus Capital Partners BV, η οποία είναι κατά 100% µητρική της
Tethys Ocean BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έµµεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις µετοχές και
δικαιώµατα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV στην Εταιρεία, αφετέρου συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι υπό (1) µεταβολές ως έµµεση συµµετοχή
5) Η Εµπορική Τράπεζα που ελέγχεται από την Alpha Bank, την 18/06/2103 (λόγω σύστασης ενεχύρου)
υπερέβη το όριο του 5% των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρία. Ειδικότερα η Εµπορική Τράπεζα κατέχει
έµµεσα 2.980.468 δικαιώµατα ψήφου στην Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 9,88% των συνολικών δικαιωµάτων
ψήφου) ενώ πριν την εν λόγω µεταβολή δεν κατείχε δικαιώµατα ψήφου.
6) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), την 19/06/2013 µηδένισε την έµµεση συµµετοχή της στα
δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας ενώ πριν την εν λόγω µεταβολή κατείχε 5.108.648 (ήτοι ποσοστό
16,94%). Η µείωση προέκυψε από τη µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής της ΕΤΕ στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εurobank Ergasias S.A. λόγω της εξολοκλήρου κάλυψης της αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου της τελευταίας από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
7) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), την 20/06/2013 (λόγω σύστασης ενεχύρου) υπερέβη το όριο
του 5% των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρία. Ειδικότερα η ΕΤΕ κατέχει έµµεσα 1.822.389 δικαιώµατα
ψήφου στην Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 6,04% των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου) ενώ πριν την εν λόγω
µεταβολή δεν κατείχε δικαιώµατα ψήφου.
8) Η Εurobank Ergasias S.A. που ελέγχεται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, την
19/06/2103 (λόγω σύστασης ενεχύρου) υπερέβη το όριο του 15% των δικαιωµάτων ψήφου στην
Εταιρία. Ειδικότερα η Τράπεζα Eurobank Ergasias κατέχει έµµεσα 5.108.648 δικαιώµατα ψήφου στην
Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 16,94% των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου) ενώ πριν την εν λόγω µεταβολή
δεν κατείχε δικαιώµατα ψήφου.

