
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 MMMΟΟΟΤΤΤΟΟΟΡΡΡ   ΟΟΟΪΪΪΛΛΛ   (((ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΣΣΣ)))   
         ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
      
       

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007. 
 

 

Κύριοι μέτοχοι, 
 

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, ο Νόμος 3556/2007 ισχύει από την 1
η
 Ιουλίου 

2007. Ο εν λόγω Νόμος έχει εισαγάγει σειρά σημαντικών αλλαγών 

αναφορικά με τα θέματα διαφάνειας θέτοντας το μέτρο των 

υποχρεώσεων γνωστοποίησης εκ μέρους των εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών ακόμη πιο ψηλά. 

 

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Νόμου 3556/2007, καταργήθηκε το 

Προεδρικό Διάταγμα 51/1992 και η διαδικασία γνωστοποίησης εκ 

μέρους των μετόχων με σημαντική θέση στο μετοχικό κεφάλαιο 

εισηγμένων εταιρειών έχει τροποποιηθεί. 

 

Το παρόν κείμενο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες 

χρειάζεται να γνωρίζει ένας δυνητικός ή / και υφιστάμενος μέτοχος της 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για τα διαδικαστικά θέματα 

γνωστοποίησης του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην 

Εταιρεία προς τις Ελληνικές αρμόδιες εποπτικές αρχές (ήτοι την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και την εκδότρια Εταιρεία. 

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνέταξε την παρούσα επιστολή στο 

πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 33/3.7.2007 ερμηνευτικής εγκυκλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

ΠΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 

Α.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ; 
 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 

110.782.980. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και η ονομαστική 

αξία κάθε μετοχής ισούται με € 0.75. Κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα 

δικαίωμα ψήφου. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ 

ΠΡΟΒΩ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ; 
 

Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 όταν το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

που κατέχει κάποιος μέτοχος φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων: 
 

5% (αντιστοιχεί σε 5.539.149 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

10% (αντιστοιχεί σε 11.078.298 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

15% (αντιστοιχεί σε 16.617.447 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

20% (αντιστοιχεί σε 22.156.596 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

25% (αντιστοιχεί σε 27.695.745 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

1/3 (αντιστοιχεί σε 36.927.660 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 

50% (αντιστοιχεί σε 55.391.490 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ)  

2/3 (αντιστοιχεί σε 73.855.320 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 
 

ο μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει το εν λόγω γεγονός στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και στην εκδότρια Εταιρεία. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΤΈΧΕΙ 

ΠΟΣΟΣΤΌ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; 
 

Μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων 

ψήφου οφείλουν να γνωστοποιούν επιπρόσθετα και μεταβολές ίσες ή 

μεγαλύτερες από 3% (αντιστοιχεί σε 3.323.490 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ). 

 

Για παράδειγμα αν κάποιος μέτοχος κατέχει το 11% των δικαιωμάτων 

ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και αποκτήσει ένα πρόσθετο 3% τότε οφείλει 

να γνωστοποιήσει το γεγονός ότι πλέον είναι κάτοχος ποσοστού 14% των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο μέτοχος αποκτήσει ένα πρόσθετο 3% 

δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι, συνολικά κατέχει 17%) οφείλει να 

γνωστοποιήσει το εν λόγω γεγονός αφενός διότι το ποσοστό του υπερέβη 

το όριο του 15% (είναι ένα από τα όρια που αναφέρονται στο ερώτημα 2 

ανωτέρω) και αφετέρου διότι πραγματοποιήθηκε μεταβολή της τάξεως 

του 3%. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ; 
 

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές εκκαθαρίζονται εντός δύο εργασίμων 

ημερών μετά την ημερομηνία συναλλαγής. Στη χρηματιστηριακή 

ορολογία το γεγονός αυτό είναι γνωστό ως T (ημέρα συναλλαγής) πλέον 

2 εργάσιμες ημέρες  (T + 2). 

 

Στο πλαίσιο του Νόμου 3556/2007, T είναι η ημέρα κατά την οποία ένας 

μέτοχος αγοράζει ή (αντίθετα) πουλάει μετοχές και υποδηλώνει την 

ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος αποκτά ή εκποιεί δικαιώματα 

ψήφου.   

 

Σε περίπτωση εταιρικής πράξης (π.χ έκδοση νέων μετοχών λόγω 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) η εκδότρια Εταιρεία θα προβεί σε 

ανακοίνωση γνωστοποιώντας το καινούργιο μετοχικό της κεφάλαιο και 

τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου. 

 

Μετά την παραπάνω ανακοίνωση της Εταιρείας, οι μέτοχοι θα 

υπολογίσουν εκ νέου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν 

σε σχέση με τον καινούργιο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου ώστε να 

αποφασίσουν αν οφείλουν να προβούν σε νέα γνωστοποίηση. 

 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ημέρα T είναι η ημερομηνία κατά την οποία 

η εκδότρια Εταιρεία ανακοινώνει το μετοχικό κεφάλαιο και τα 

δικαιώματα ψήφου όπως αυτά διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της 

εταιρικής πράξης..  
 

Η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι μέτοχοι για να 

γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην εκδότρια 

Εταιρεία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν είναι T + 3. Η 

δική μας σύσταση προς τους μετόχους είναι να προχωρήσουν με τη 

γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. την ημέρα T + 2 το αργότερο. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ; 
 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκπονήσει μία έντυπη φόρμα 

προκειμένου οι μέτοχοι να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους. Αυτή η 

έντυπη φόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hcmc.gr. 

http://www.hcmc.gr/
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Προκειμένου να διευκολυνθείτε στη διαδικασία υποβολής, η έντυπη 

φόρμα είναι επίσης διαθέσιμη ως αρχείο pdf στην ιστοσελίδα της 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε  (www.moh.gr) στην επιλογή: 
 

Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση. 
 

Προκειμένου να εκπληρώσουν οι μέτοχοι τις υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης σύμφωνα με το Νόμο 3556/ 2007 οφείλουν να προβούν 

στις κάτωθι ενέργειες: 
 

1. Εκτύπωση της έντυπης φόρμας (και τις 6 σελίδες) 

2. Συμπλήρωση των σελίδων 1-4  της έντυπης φόρμας σύμφωνα με τις 

οδηγίες που εμφανίζονται στις σελίδες 5-6 της φόρμας. Είναι 

αναγκαίο να περιληφθούν οι κάτωθι πληροφορίες: 

- Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος λόγω  

αγοράς η πώλησης μετοχών της Εταιρείας 

- Η  αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων 

κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου (εφόσον συντρέχει τέτοια 

περίπτωση) 

- Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

έφτασε, υπερέβη ή κατήλθε τα καθορισμένα όρια (για τα όρια 

βλέπε ερώτηση 2 παραπάνω) 

- Την ταυτότητα του μετόχου καθώς και του προσώπου που 

δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του 

εν λόγω μετόχου 

3. Υποβολή της κατάλληλα υπογεγραμμένης έντυπης φόρμας στα 

γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 

Τ.Κ: 105 62, Αθήνα). Η έντυπη φόρμα πρέπει να φέρει την ένδειξη 

“γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου 

σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 όπως ισχύει” και να αποσταλεί στη 

“Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης” 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 

υποβληθεί η έντυπη φόρμα παρέχεται η δυνατότητα αποστολής της 

μέσω φαξ στον αριθμό 210 3377243 είτε μέσω e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: tr1@cmc.gov.gr. 

4. Αποστολή αντίγραφου της υποβληθείσης έντυπης φόρμας (μόνο τις 

σελίδες 1-3) με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς στα κεντρικά γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 

Α.Ε. (Ηρώδου Αττικού 12
Α
, Τ.Κ: 151 24, Μαρούσι) σε προσοχή κ. 

Ιωάννη Δημάκη (Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων και 

Εξυπηρέτησης Μετόχων). Εναλλακτικά, η έντυπη φόρμα μπορεί να 

http://www.mog.gr/
mailto:tr1@cmc.gov.gr
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αποσταλεί μέσω φαξ στον αριθμό 210 8094 188. Οι εργάσιμες ώρες 

για την αποστολή είναι 09.00 – 17.00.  
 

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις, αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, μπορείτε 

να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων και 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε κ. Ιωάννη 

Δημάκη (απευθείας τηλεφωνική γραμμή: 210 8094194, φαξ: 210 8094 

188, ηλεκτρονική διεύθυνση: dimakiio@moh.gr). 
   

 

Με εκτίμηση, 

 

 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

mailto:dimakiio@moh.gr

