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5 Ιουνίου 2018  

 

Ανακοίνωση 
 
 

Η Space Hellas A.E, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και 

κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων, που έλαβε στις 04 Ιουνίου, 2018 από τους 

κ.κ. Μανωλόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα και Μανωλόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου  

(υπόχρεα πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν Κοινή Επενδυτική Μερίδα ποσοστού 16,139 

% με συνολικό αριθμό μετά ψήφων μετοχών 1.041.994 ανακοινώνει στο επενδυτικό 

κοινό ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 

Ιουνίου 2018  και ώρα 12:00 μ.μ. οι ανωτέρω μέτοχοι θα εκπροσωπηθούν, για την 

ανωτέρω κοινή επενδυτική μερίδα, από την κυρία Βασιλική Θεοφιλοπούλου του 

Τρύφωνα, δυνάμει των από 1η Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεων.  

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου: 01.06.2018 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη 

συναλλαγή:  

Δικαιώματα Ψήφων προερχόμενα από μετοχές (Σύνολο 7.Α):  

Α. Δημήτριος Μανωλόπουλος Άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 1.958.989 κοινές, 

ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 30,34% επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Space Hellas A.E.  

Β. Ιωάννης Μανωλόπουλος Άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 1.042.992 κοινές, 

ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 16,15% επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Space Hellas A.E.  

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη 

συναλλαγή:  

Δικαιώματα Ψήφων προερχόμενα από μετοχές (Σύνολο 7.Α.):  

Α. Δημήτριος Μανωλόπουλος Άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 916.995 κοινές, 

ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 14,203% επί του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Space Hellas A.E.  
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Β. Ιωάννης Μανωλόπουλος Άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 928 κοινές, 

ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 0,014% επί του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Space Hellas A.E. 

 

Τα δικαιώματα ψήφου, που παραχωρούνται με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, 

λήγουν την 5η  Ιουνίου 2018 με την λήξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

της εταιρίας.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

νόμου 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(www.helex.gr ) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.space.gr). 

 

   


