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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής  

 
 

Η REDS AE γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 ν.3556/2007, την κατωτέρω ενημέρωση που έλαβε  
στις 31/07/2009  από τα υπόχρεα πρόσωπα: 
 
H DAMIANCO HOLDINGS LIMITED OF CYPRUS, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στη REDS AE, συνεπεία εταιρικής πράξης, ως ακολούθως:  
Ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής κατά την οποία ο υπόχρεος κατήλθε του ορίου 10% στο ποσοστό 
συμμετοχής του και στα δικαιώματα ψήφου: 31.07.2009.  
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου προ της συναλλαγής, ήτοι της αυξήσεως του 
μετοχικού κεφαλαίου της REDS: άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 4.102.857 κοινές, ονομαστικές, μετά 
ψήφου, άϋλες μετοχές ή ποσοστό 10,358%  επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της REDS 
ΑΕ. 
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά  τη συναλλαγή, ήτοι την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της REDS Α.Ε.: άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 4.102.857 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, 
άϋλες μετοχές ή ποσοστό 7,143% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της REDS ΑΕ. 
Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της γνωστοποιούσας μετά την κρίσιμη 
συναλλαγή, στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της REDS AE, ανέρχεται σε 7,143% επί του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της REDS ΑΕ.  
 
Πρόσθετες πληροφορίες: 
Ανάλογη μείωση στο ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, πραγματοποιήθηκε  και για τον 
πραγματικό δικαιούχο, κο Διαμαντή Διαμαντίδη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/404/22.11.2006 απόφαση 
της ΕΚ, των μετοχών της υποβάλλουσας την ανά χείρας γνωστοποίηση εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3556/2007, λόγω μη συμμετοχής της δηλούσας εταιρείας στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας. 

 
 
Κηφισιά, 25 Αυγούστου 2009 
 

 
 


