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 ∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών σύµφωνα µε τις  

διατάξεις του ν.3556/2007 

Η «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ»   µε  σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, 

γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την υποχρέωση και τη διαδικασία δηµοσιοποίησης σηµαντικών 

συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 του ∆.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διευκρινίσεις της ερµηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς . 

Βάσει του παραπάνω νόµου κάθε φορά που φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αποκτούν ή εκχωρούν 

δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας µε αποτέλεσµα το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν να 

φθάνει, να υπερβαίνει ή να κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 

του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό 

δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και 

που αποκτούν ή εκχωρούν δικαιώµατα ψήφου µε αποτέλεσµα τη µεταβολή του ποσοστού των 

δικαιωµάτων ψήφου τους επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρεία ίση ή µεγαλύτερη 

του τρία τοις εκατό (3%) από τη τελευταία γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλουν να 

ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε 

περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 

Νόµου. 

Με το παρόν ανακοινώνουµε ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα 

εκατοµµυρίων εννιακοσίων ογδόντα µία χιλιάδων και τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ (9.981.436,00 €) 

διαιρούµενο σε δεκατρία εκατοµµύρια εξακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές 

ονοµαστικές µετοχές και µε ονοµαστική αξία εβδοµήντα τριών λεπτών του ευρώ(0,73 €) η καθεµία. 

Εφιστούµε την προσοχή των µετόχων της εταιρείας ότι  από την 30.06.2007 (ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του Νόµου 3556/2007), και το αργότερο τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία αυτή, ήτοι µέχρι 

τις 30.09.2007, πρόσωπα που κατέχουν σηµαντική συµµετοχή επί των δικαιωµάτων ψήφου , µέτοχοι ή 

µη, οφείλουν να προβούν σε ενηµέρωση της Εταιρείας για το ποσοστό που κατέχουν επί των 

δικαιωµάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Νόµου,   εκτός 

εάν έχουν προβεί πριν την ηµεροµηνία αυτή στην ίδια ενηµέρωση βάσει του προϊσχύσαντος   π.δ. 

51/92. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις καθώς και τις 

διαδικασίες και το χρόνο ενηµέρωσης αναφέρονται στα άρθρα 9,10,12,13,14 και 27 του Ν.3556/2007, 

στα άρθρα 4 έως 9 της απόφασης υπ' αρ. 1/434/3.7.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

στην ερµηνευτική εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον 

διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr).  

 

 

 

 

 



 

Η ενηµέρωση τόσο της Εταιρείας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιείται µε την 

υποβολή σχετικού εντύπου γνωστοποίησης (TR-1), υπόδειγµα του οποίου έχει αναρτηθεί στο 

διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), η οποία είναι η αρµόδια αρχή για 

την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Το έντυπο γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι ορθώς 

συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό και νόµιµα υπογεγραµµένο, δηλαδή 

υπογεγραµµένο είτε από το ίδιο υπόχρεο πρόσωπο είτε από πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο είτε σε 

περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο από το νόµιµο εκπρόσωπό του. Η ορθή 

συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο 

ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.  

Το έντυπο γνωστοποίησης µαζί µε τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται:  

(α) όσον αφορά την Εταιρεία στα γραφεία της στο 3 χιλιόµετρο Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, 

στην Αλεξανδρούπολη , Τ.Κ. 68100, υπ. όψιν του υπεύθυνου της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων 

και Εξυπηρέτησης Μετόχων  κ. Μαρίας Κυρτσοπούλου  (τηλ. ++30 25510 88120), κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, µε την ένδειξη "γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου 

σύµφωνα µε το Ν. 3356/2007". Για τη διευκόλυνση των µετόχων, η υποβολή µπορεί να γίνει και µε την 

αποστολή τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax) στον αριθµό ++30 25510 88153, µε συνοδευτικό φύλλο 

αποστολής που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και 

αριθµό των αποστελλόµενων σελίδων ή µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@evrofarma.gr µε συνοδευτικό φύλλο αποστολής που να περιέχει τα 

στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο υπόχρεος πρέπει να µεριµνά 

για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρµόδια Υπηρεσία Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων.  

(β) όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Εγγραφών και 

Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τµήµα Εποπτείας και 

Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιριών, µε την ένδειξη "γνωστοποίηση σηµαντικών 

µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το Ν. 3356/2007". Η υποβολή γίνεται και µε την 

αποστολή τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax) στον αριθµό ++30 210 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 πρέπει να µεριµνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και 

παραλαβή τους από την αρµόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.  

Σε κάθε περίπτωση ,αρµόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου , σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 

Νόµου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση  αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιµο ύψους µέχρι € 1.000.000.   

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 

++30 25510 88120  (υπεύθυνος κ. Μαρία Κυρτσοπούλου). 

Για περισσότερες πληροφορίες ,οι κ. µέτοχοι της Εταιρείας µπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό 

τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόµος , η 

Απόφαση και η Εγκύκλιος. 

 


