
   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

(Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου) 

Παιανία, 3 Iουνίου 2022 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε 

συνέχεια της από 03.06.2022 γνωστοποίησης τoυ κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της INTRACOM HOLDINGS, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου 

αυτού επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :  

Σε συνέχεια της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 2α Ιουνίου 2022 των 7.600.000 νέων 

Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας οι οποίες προήλθαν 

από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των €7.600.000,00 με 

κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 

σύμφωνα με την απόφαση της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,  

οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το 

προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του  

Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας :  

- το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών 

INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 3,588% (δηλ. 3.000.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί 

συνόλου 83.600.000) 

- το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών 

INTRACOM HOLDINGS διαμορφώνεται σε 21,707% (δηλ. 18.146.780 έμμεσα δικαιώματα 

ψήφου επί συνόλου 83.600.000), έναντι προηγούμενου ποσοστού 23,877% (δηλ. 

18.146.780 έμμεσα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 76.000.000), μέσω των διαδοχικά 

ελεγχόμενων εταιρειών : 

o «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από 

τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη 

o «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την 

«Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”) 



 

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. 

Κόκκαλη ανέρχεται σε 25,295% (δηλ. 21.146.780 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 

3.000.000, δηλ. 3,588%, άμεσα και 18.146.780, δηλ. 21,707%, έμμεσα, μέσω των διαδοχικά 

ελεγχόμενων εταιρειών «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED». 


