
ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Δ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

ΦΗΦΟΤ (σύμυωνα με τον Νόμο 3556/2007) 

 

Αλαθνίλσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007, ηεο απόθαζεο ππ' αξηζκ. 

1/434/3.7.2007 ηνπ Δ.Σ. ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο εξκελεπηηθήο 

εγθπθιίνπ αξηζκ. 33 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

 

Η MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ, πξνο ην ζθνπό ελεκέξσζεο θαη δηεπθόιπλζεο ηνπ 

επελδπηηθνύ θνηλνύ, γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε θαη ηε 

δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ζεκαληηθώλ ζπκκεηνρώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3556/2007 (εθεμήο "λόκνο"), ηεο απόθαζεο ππ' αξηζκ. 1/434/3.7.2007 ηνπ Δ.Σ. ηεο 

Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (εθεμήο "ε απόθαζε") θαη ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ 

αξηζκ. 33 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (εθεμήο "ε εγθύθιηνο"). 

 

ΤΠΟΥΡΔΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Ή ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΗΦΟΤ  
Σύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ λόκνπ, απνηειεί αηνκηθή ππνρξέσζε: (α) θάζε 

κεηόρνπ εηαηξίαο, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε νξγαλσκέλε αγνξά, πνπ 

απνθηά ή δηαζέηεη κεηνρέο πνπ ελζσκαηώλνπλ δηθαηώκαηα ςήθνπ, θαη ζπλεπεία ηεο 

απόθηεζεο ή ηεο δηάζεζεο ή ηεο άζθεζεο απηώλ, ην πνζνζηό δηθαησκάησλ ςήθνπ 

πνπ θαηέρεη, θηάλεη, ππεξβαίλεη ή θαηέξρεηαη ησλ νξίσλ ηνπ 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 1/3, 50% θαη 2/3, ή, εθόζνλ θαηέρεη πνζνζηό δηθαησκάησλ ςήθνπ κεγαιύηεξν 

ηνπ 10%, ζεκεηώλεη κεηαβνιή ίζε πξνο ή κεγαιύηεξε από 3% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδόηε, θαη (β) θάζε πξνζώπνπ (κεηόρνπ ή κε) πνπ 

δηθαηνύηαη λα απνθηά, δηαζέηεη ή αζθεί δηθαηώκαηα ςήθνπ ηεο ίδηαο εηαηξίαο, θαη 

ζπλεπεία ηεο απόθηεζεο ή ηεο δηάζεζεο ή ηεο άζθεζεο απηώλ, ην πνζνζηό 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη, θηάλεη, ππεξβαίλεη ή θαηέξρεηαη ησλ νξίσλ ηνπ 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% θαη 2/3, ή, εθόζνλ θαηέρεη πνζνζηό δηθαησκάησλ 

ςήθνπ κεγαιύηεξν ηνπ 10%, ζεκεηώλεη κεηαβνιή ίζε πξνο ή κεγαιύηεξε από 3% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδόηε, λα ελεκεξώζεη ζρεηηθώο ηνλ 

εθδόηε θαη ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

Η Εηαηξία, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλσηέξσ νξίσλ δεκνζηνπνίεζε ην ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην κε ηελ από 23.07.2009 

αλαθνίλσζή ηεο, ε νπνία βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Εηαηξίαο 

(www.migre.gr), θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χ.Α. Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 9 έσο θαη 14 ηνπ λόκνπ θαη ζηελ απόθαζε, ηα νπνία έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (www.cmc.gov.gr ).  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ - ΑΡΜΟΓΙΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ  

(1) Τα πξόζσπα πνπ βαξύλνληαη κε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 9 θαη 10 ηνπ λόκνπ, νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηαβνιώλ επί ησλ ζπκκεηνρώλ ηνπο ζηα 

δηθαηώκαηα ςήθνπ ηνπ εθδόηε, ηαπηόρξνλα πξνο ηνλ ίδην ηνλ εθδόηε θαη ηελ 

Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ δηαπξαγκάηεπζεο, ε πξώηε ησλ νπνίσλ είλαη ε 

επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ν κέηνρνο ή ην πξόζσπν πνπ απέθηεζε ηα 

δηθαηώκαηα ςήθνπ:  

 

http://www.migre.gr/
http://www.cmc.gov.gr/


(α) πιεξνθνξείηαη ηελ απόθηεζε ή ηε δηάζεζε ή ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή  

 

(β) ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, όθεηιε λα έρεη πιεξνθνξεζεί ηελ 

απόθηεζε ή ηε δηάζεζε ή ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ, αλεμαξηήησο 

ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απόθηεζε ή δηάζεζε ή 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή  

 

(γ) ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε γεγνλόο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ λόκνπ.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο επρεξέζηεξεο παξαθνινύζεζεο ησλ εκεξώλ δηαπξαγκάηεπζεο, ε 

Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηεύεη ζην δηαδηθηπαθό ηεο ηόπν (www.cmc.gov.gr ) 

ηα εκεξνιόγηα εκεξώλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξώλ πνπ βξίζθνληαη 

ή ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα.  

 

Σην βαζκό πνπ νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ πξνλνκηαθέο, ηα 

ππόρξεα πξόζσπα νθείινπλ λα επηδεηθλύνπλ ηελ απαξαίηεηε επηκέιεηα ζηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ εληνιώλ πνπ έρνπλ δώζεη γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ θαη λα 

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα ελεκεξώλνληαη εγθαίξσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ή κε απηώλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνίεζή ηνπο.  

 

(2) Η ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 

(α) ην πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

απόθηεζεο ή δηάζεζεο,  

 

(β) ηελ αιπζίδα ησλ ειεγρόκελσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαηέρνληαη ζηελ 

νπζία ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ, εθόζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε,  

 

(γ) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ έθζαζε, 

ππεξέβε ή θαηήιζε ησλ νξίσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λόκνπ θαη  

 

(δ) ηελ ηαπηόηεηα ηνπ κεηόρνπ, έζησ θαη αλ ν ίδηνο δελ δηθαηνύηαη λα αζθήζεη 

δηθαηώκαηα ςήθνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηνπ λόκνπ, θαζώο θαη 

ηνπ πξνζώπνπ πνπ δηθαηνύηαη λα αζθήζεη δηθαηώκαηα ςήθνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ελ 

ιόγσ κεηόρνπ.  

 

(3) Η ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηόζν ηνπ εθδόηε όζν θαη ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή ζε απηνύο ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ 

γλσζηνπνίεζεο, ππόδεηγκα ηνπ νπνίνπ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο 

Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (www.cmc.gov.gr ) ζηελ Ειιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα. 

Τν ππόδεηγκα ζπλνδεύεηαη από παξάξηεκα, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππόρξεα 

πξόζσπα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ππνβάιιεηαη κόλν ζηελ Επηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο, ζπληζηάηαη λα 

αλαθέξεηαη, πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηό θαη ην παηξώλπκν ηνπ ππόρξενπ. 

Σεκεηώλεηαη όηη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ γλσζηνπνίεζεο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ ππόρξενπ πξνζώπνπ, ην νπνίν επζύλεηαη γηα ηπρόλ ιάζε ή 

παξαιείςεηο.   

 

http://www.cmc.gov.gr/
http://www.cmc.gov.gr/


Πεξαηηέξσ ζεκεηώλεηαη όηη ην έληππν γλσζηνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ 

εθδόηε θαη ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν. Ωο λόκηκα 

ππνγεγξακκέλε ζεσξείηαη ε γλσζηνπνίεζε πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ππόρξενπ πξνζώπνπ ή άιινπ πξνζώπνπ, λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ. Σε πεξίπησζε 

πνπ ην ππόρξεν πξόζσπν είλαη λνκηθό πξόζσπν, ε δήισζε ππνγξάθεηαη από ην 

λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, καδί κε ηε γλσζηνπνίεζε ππνβάιινληαη 

ζηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα νπνία θαη 

ηζρύνπλ, εθεμήο κέρξη ηελ αλάθιεζή ηνπο.  

 

Τν λόκηκα ππνγεγξακκέλν έληππν γλσζηνπνίεζεο ππνβάιιεηαη:  

(α) Σηνλ εθδόηε ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο, Τδσξηδ 4, Αζήλα, ΤΚ 10677, ζην Τκήκα 

Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ θαη Εηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ (ηει: 210 – 3300093), θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κε ηελ έλδεημε "Γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθώλ 

κεηαβνιώλ ζε δηθαηώκαηα ςήθνπ ζύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007". Γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ησλ κεηόρσλ, ε ππνβνιή κπνξεί λα γίλεη θαη κε απνζηνιή ζην fax: 210 – 383 1308, 

κε ζπλνδεπηηθό θύιιν απνζηνιήο, πνπ λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, ηελ 

ππνγξαθή ηνπ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη αξηζκό ησλ απνζηειιόκελσλ ζειίδσλ. Ο 

ππόρξενο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ επηηπρή απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ θαη παξαιαβή 

ηνπο από ην αξκόδην Τκήκα ηεο Εηαηξίαο 

 

(β) Σηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (Κνινθνηξώλε 1 & Σηαδίνπ, 105 62 Αζήλα), απεπζπλόκελν ζηε 

Δηεύζπλζε Δεκνζίσλ Εγγξαθώλ θαη Επνπηείαο Εηζεγκέλσλ Εηαηξηώλ ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, ζην Τκήκα Επνπηείαο θαη Παξαθνινύζεζεο Σπκπεξηθνξάο 

Εηζεγκέλσλ Εηαηξηώλ, κε ηελ έλδεημε "Γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθώλ κεηαβνιώλ ζε 

δηθαηώκαηα ςήθνπ ζύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007". Η ππνβνιή γίλεηαη θαη κε 

απνζηνιή ζην fax: +30 210 3377243. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην έληππν πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από θύιιν απνζηνιήο ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη ηδίσο ηα ζηνηρεία ηνπ 

απνζηνιέα, ηελ ππνγξαθή ηνπ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

απνζηειιόκελσλ ζειίδσλ. Ο ππόρξενο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ επηηπρή απνζηνιή 

ησλ εγγξάθσλ θαη παξαιαβή ηνπο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία πξσηνθόιινπ. Σε θάζε 

πεξίπησζε, αξκόδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ησλ ππνρξεώζεσλ πιεξνθόξεζεο, είλαη ε 

Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

ΚΤΡΧΔΙ  
Σεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ λόκνπ, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδόηεζε απηνύ, 

ε Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δύλαηαη λα επηβάιεη επίπιεμε ή πξόζηηκν ύςνπο κέρξη 

1.000.000 επξώ. Σην ίδην άξζξν ηνπ λόκνπ αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη θθ κέηνρνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην Τκήκα 

Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ θαη Εηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ ηεο Εηαηξίαο MIG Real Estate 

ΑΕΕΑΠ (ππεύζπλε θα Π. Καςάιε), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηει.: 210 – 

3300093.  

 


