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12 Ιανουαρίου 2018 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ανακοινώνει, βάσει του  Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ότι 

σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έλαβε σήμερα από τους κατωτέρω μετόχους λόγω 

εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων (Δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κατωτέρω προσώπων, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες 

μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου: 

Ο κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος του Δημητρίου (γιός) κατείχε έως την 10η Ιανουαρίου 2018 

70.532 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 1,09% επί του 

συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Την 11η Ιανουαρίου 2018 

μεταφέρθηκαν σε κοινή επενδυτική μερίδα 916.995 κοινές ονομαστικές μετοχές από τον 

ατομικό λογαριασμό του κ. Δημητρίου Μανωλόπουλου του Σπυρίδωνος (πατέρας), ήτοι 

ποσοστό 14,20% κοινών ονομαστικών μετά ψήφων μετοχών.  Επίσης την 11η Ιανουαρίου 

2018 μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστή κοινή επενδυτική μερίδα 125.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές από τον ατομικό λογαριασμό της κ. Ευγενίας Μανωλοπούλου του Ιωάννη (μητέρα), 

ήτοι ποσοστό 1,93%. 

Σύμφωνα με τις ως άνω μεταβιβάσεις λόγω των κοινών επενδυτικών μερίδων ο κ. Σπυρίδων 

Μανωλόπουλος του Δημητρίου κατέχει πλέον 1.112.527 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 

μετοχές ήτοι ποσοστό 17,23%.  Ο κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος δεν έχει στην κατοχή του 

έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα.  

Ο κ. Ιωάννης Μανωλόπουλος του Δημητρίου (γιός) κατείχε έως την 11η Ιανουαρίου 2018  

928 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,014% επί του 

συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.  Την 12η Ιανουαρίου 2018 

(σήμερα) μεταφέρθηκαν σε κοινή επενδυτική μερίδα 1.041.994 κοινές ονομαστικές μετοχές 

από τον ατομικό λογαριασμό του κ. Δημητρίου Μανωλόπουλου του Σπυρίδωνος (πατέρας), 

ήτοι ποσοστό 16,14% κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω μεταβίβαση, λόγω κοινής επενδυτικής μερίδας, ο κ. Ιωάννης 

Μανωλόπουλος του Δημητρίου κατέχει πλέον 1.042.922 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 

μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,15%. Ο  κ. Ιωάννης Μανωλόπουλος δεν έχει στην κατοχή του 

έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό του κ. Δημητρίου Μανωλόπουλου παραμένει αμετάβλητο, 

ήτοι ποσοστό 30,34%, καθώς επίσης και το ποσοστό της κ. Ευγενίας Μανωλοπούλου, ήτοι 

ποσοστό 1,93% επί του συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. 
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