
  

 
 

 
 
 

  Ηράκλειο, 7 Φεβρουαρίου 2017 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 

 

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, 
ενηµερώνει ότι, σύµφωνα µε τις από 07/02/2017 TR-1 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους 
παρακάτω µετόχους, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες µεταβολές στα ποσοστά συµµετοχής στο 
µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας: 
  
O κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 3.292.236 
κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην κοινή 
επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗ», µε συνδικαιούχο το γιό του, 
Λεµπιδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί συνόλου 
41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών. 
     
Επίσης ο κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 
3.292.236 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην 
κοινή επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», µε συνδικαιούχο το 
γιό του, Λεµπιδάκη Αναστάσιο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί 
συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών. 
 
Επίσης ο κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 
3.292.236 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην 
κοινή επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», µε συνδικαιούχο το 
γιό του, Λεµπιδάκη Απόστολο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί 
συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών. 
 
Πριν τις ανωτέρω πράξεις ο κύριος Λεµπιδάκης Ιωάννης του Μιχαήλ κατείχε 481.630 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ήτοι ποσοστό 1,173%, ο κύριος Λεµπιδάκης 
Αναστάσιος  του Μιχαήλ κατείχε 485.776 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ήτοι 
ποσοστό 1,183% και ο κύριος Λεµπιδάκης Απόστολος του Μιχαήλ κατείχε 480.679 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ήτοι ποσοστό 1,170%. Με τις ως άνω µεταφορές, ο 
κ. Ιωάννης Λεµπιδάκης του Μιχαήλ κατέχει πλέον 3.773.866 κοινές ονοµαστικές µετοχές και 
δικαιώµατα ψήφου, το δε ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου επί 
των µετοχών της Eταιρίας ανήλθε στο 9,189%, ο κ. Αναστάσιος Λεµπιδάκης του Μιχαήλ 
κατέχει πλέον 3.778.012 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, το δε ποσοστό 
του στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας ανήλθε 
στο 9,199% και ο κ. Απόστολος Λεµπιδάκης του Μιχαήλ κατέχει πλέον 3.772.915 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, το δε ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιο και 
στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας ανήλθε στο 9,187%. 


