
 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου 
 

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε, 23 και 24 Μαρτίου 2021 από μέτοχό  
της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED) και υπόχρεα πρόσωπα (AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, 
ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη), σχετικά  με σημαντική 
μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, ως ακολούθως: 

Ι. 1. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από 
τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη και δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών (ήτοι 
100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου) που κατείχε στην θυγατρική της εταιρεία ICEBERG 
CAPITAL LIMITED, στους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη.  Κατόπιν τούτου η 
συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ως  
ακολούθως:  
Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταβίβαση: 22.03.2021 
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη μεταβίβαση :  
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 
36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη μεταβίβαση : 
Α. Άμεση & Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 
κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από εναπομείνασες 15.168.543 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 7,0791% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και 
της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: 

άμεση συμμετοχή 0%  (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα 
δικαιώματα ψήφου):  



έμμεση συμμετοχή  α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 0% (ήτοι 
0κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από 
χρηματοπιστωτικά μέσα 7,00791% (ήτοι 15.168.543  δικαιώματα ψήφου) 

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 7,0791% (ήτοι 
15.168.543 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, μετά την ως ανωτέρω 
μεταβίβαση, ελέγχουν από κοινού, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και την ICEBERG 
CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, 
και ενημερώνουν για τα εξής: 

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταβίβαση: 22.03.2021 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη μεταβίβαση:  
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 
36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη μεταβίβαση: 
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 39.647.333 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 18,5033% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 18,5033% (ήτοι 
39.647.333 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου από εναπομείνασες 15.168.543 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 7,0791 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και 
της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: 

άμεση συμμετοχή 0%  (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα 
δικαιώματα ψήφου):  

έμμεση συμμετοχή  α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 18,5033% 
(ήτοι 39.647.333κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 7,091% (ήτοι 15.168.543  δικαιώματα ψήφου) 

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% 
(ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

 



Πρόσθετες πληροφορίες 

Στις 24.02.2021, η GREENHILL INVESTMENT LIMITED, η οποία ελέγχεται από την ICEBERG 
CAPITAL LIMITED, που ελεγχόταν από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται 
από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν 
συντονισμένα, απέκτησε 3.333.333 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ήτοι ποσοστό 1,5557%), 
συναλλαγή που δεν έχρηζε υποχρέωσης γνωστοποίησης. 

Στις 22.03.2021, η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, μεταβίβασε το συνόλου των μετοχών 
(ήτοι 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου) που κατείχε στην θυγατρική της εταιρεία 
ICEBERG CAPITAL LIMITED, στους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη. 

AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και ICEBERG CAPITAL LIMITED ελέγχονται πλεόν από κοινού 
από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. 

Κατόπιν των ανωτέρω η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό 
κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου κατέρχεται του ορίου 10% και η συμμετοχή εκάστου των 
κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, παραμένει άνω του ορίου 25%. 

 

ΙΙ. 1. Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, το οποίο ελέγχεται από την ICEBERG 
CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη 
Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, 
ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως 
ακολούθως:  

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή: 23.03.2021 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή: 
Άμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,9476% επί 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476 % 
(ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή: 
 Άμεση συμμετοχή: 42.980.666 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,0589% επί 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,0589% (ήτοι  
42.980.666 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 
 

2. Το νομικό πρόσωπο ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. 
Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, ενημερώνει για 
σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:  

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή: 23.03.2021 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή: 
Άμεση συμμετοχή: 0μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας.  



Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476 % 
(ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή: 
 Άμεση συμμετοχή: 0μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 42.980.666  μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 20,05890% επί 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,0589% (ήτοι  
42.980.666 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 
 

3. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, που ελέγχουν από 
κοινού,   την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, 
με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ενημερώνουν για σημαντική 
μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως: 

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή: 23.03.2021 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή: 
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 39.647.333 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 18,5033% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 18,5033% (ήτοι 
39.647.333 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου από εναπομείνασες 15.168.543 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 7,0791 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και 
της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: 

άμεση συμμετοχή 0%  (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα 
δικαιώματα ψήφου):  

έμμεση συμμετοχή  α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 18,5033% 
(ήτοι 39.647.333κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 7,091% (ήτοι 15.168.543  δικαιώματα ψήφου) 

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% 
(ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά  τη συναλλαγή: 
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Έμμεση συμμετοχή: 42.980.666 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 20,0589% επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 



Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,0589% (ήτοι 
42.980.666 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 
3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 
και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου από εναπομείνασες 11.835.210 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ήτοι ποσοστό 5,5235 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και 
της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: 

άμεση συμμετοχή 0%  (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα 
δικαιώματα ψήφου):  

έμμεση συμμετοχή  α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 20,0589% 
(ήτοι 42.980.666 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 5,5235% (ήτοι 11.835.210  δικαιώματα ψήφου) 

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% 
(ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) 
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Στις 23.03.2021, η GREENHILL INVESTMENT LIMITED, η οποία ελέγχεται από την ICEBERG 
CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη 
Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, απέκτησε 3.333.333 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ήτοι 
ποσοστό 1,5557%) από την PEMANOARO LIMITED. 

Κατόπιν των ανωτέρω η συμμετοχή της ICEBERG CAPITAL LIMITED που ελέγχει την GREENHILL 
INVESTMENT LIMITED στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται  του ορίου 
20% και η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, παραμένει 
άνω του ορίου 25%. 

        

  Κηφισιά, 26.03.2021 


