
 
 

 
 

 
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών 

του νόμου 3556/2007 
 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022 
 

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η Εταιρεία) 
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, 
όπως ισχύει, και τον Κανονισμό 596/2014 ότι, σύμφωνα με τις από 11.07.2022 
γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλαν στην Εταιρεία τα νομικά 
πρόσωπα Invel Real Estate B.V., Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. καθώς και το 
απώτερο ελέγχον αυτών CASTLELAKE OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC, στις 08.07.2022 η 
εταιρεία Invel Real Estate B.V. μεταβίβασε 37.640.076 μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
στην Εταιρεία προς την εταιρεία Invel Real Estate (Netherlands) II B.V..  
 
Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Invel Real 
Estate B.V. στην Εταιρεία σε ατομική βάση κατήλθε από 29,81%, όπως περιγράφεται 
στην από 27.05.2019 ανακοίνωση της Εταιρείας, σε 15,08% επί του συνολικού 
αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της 
εταιρείας Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. στην Εταιρεία σε ατομική βάση ανήλθε 
από 65,49%, όπως περιγράφεται στην από 27.05.2019 ανακοίνωση της Εταιρείας, σε 
80,22% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εκ των οποίων 
ποσοστό 78,12% κατέχει άμεσα η Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. ενώ 2,1% 
κατέχεται έμμεσα δια της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας Anthos Properties AKE. 
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης, διευκρινίζεται, από την CASTLELAKE 
OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC, ότι αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιοργάνωση 
χαρτοφυλακίου ενώ δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στον απώτερο έλεγχο του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ασκεί η εταιρεία CASTLELAKE 
OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC ή στην ενδιάμεση αλυσίδα ελέγχου όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στις 17.05.2019 και 23.05.2019. Το συνολικό ποσοστό ελέγχου της 
εταιρείας CASTLELAKE OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC ανέρχεται στο 95,30% των 
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, όπως αναφέρεται στην από 
22.04.2022 σχετική ενημέρωση της Εταιρείας. 
 
H CASTLELAKE OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. 


