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Δηλώσεις πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 
 

 
Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις Μετόχων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία ως προς 
την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, αναφέρονται τα εξής: 

1. Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχων ποσοστό άνω 
του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο,  
με την από 11.12.2020 έγγραφη γνωστοποίηση του προς την Έκτακτη Γ.Σ. που αποφάσισε την 
Αύξηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (1ε) του Κανονισμού του Χ.Α., 
δήλωσε την πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα 
προτίμησης που του αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει ισόποσα στη 
διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθεται 
να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρία όπως αυτό θα 
διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή του στην εν λόγω αύξηση έως 
την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. όσο και για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο 
Χ.Α..  

2. Η κα. Έλλη Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα ποσοστό 
άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της 
Συμβούλιο, με την από 11.12.2020 έγγραφη γνωστοποίηση της προς την Έκτακτη Γ.Σ. που 
αποφάσισε την Αύξηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2. (1ε) του 
Κανονισμού του Χ.Α., δήλωσε την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα 
δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει 
ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα 
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν 
προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής της στην Εταιρία όπως 
αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή της στην εν λόγω 
αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. όσο 
και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω 
μετοχών στο Χ.Α..  

3. Η κα. Αικατερίνη Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα 
ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με την από 30.03.2021 έγγραφη 
γνωστοποίησή της προς την Εταιρία, δήλωσε την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα 
ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση και να 
συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις 
διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής 
Συνέλευσης.   

4. Η κα. Αθανασία Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα 
ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με την από 30.03.2021 έγγραφη 
γνωστοποίησή της προς την Εταιρία, δήλωσε την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα 
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ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση και να 
συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις 
διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής 
Συνέλευσης.   

 


