Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων ρυθμιζόμενων πληροφοριών
από τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν.3556/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με το σκοπό την
ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία
δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α’
91/30.04.2007), γνωστοποιεί πληροφορίες ως εξής:
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια
πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι Λεπτά (5.208.253,20 €) το οποίο διαιρείται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια
εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (14.076.360),
ονομαστικής αξίας τριάντα επτά Λεπτά ανά μετοχή (0,37 €).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, 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 (άνω του 5%), μέτοχοι ή μη, οφείλουν να
προβούν σε ενημέρωση της Εταιρείας για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του
κεφαλαίου αυτού, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση βάσει του
προϊσχύοντος Π.Δ. 51/1992.
Επίσης, 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 από 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. 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 υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και στην ερμηνευτική εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία έχουν αναρτηθεί
στον διαδικτυακό της τόπο (http://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 στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 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 στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, υπ’
όψιν του υπεύθυνου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων κ. Σίμων Φούσκα
(τηλ. 22650 41840), 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 22650 41197,
με συνοδευτικό φύλλο αποστολής που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο
επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή
αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων &
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Β) όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων 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 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.
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
επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 22650 41840,
υπεύθυνος κ. Σίμων Φούσκας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας είναι: http://www.gmf-sa.gr.
Γαλαξίδι, 18 Σεπτέμβριου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

