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Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 
 

H REDS ΑΕ (εφεξής ‘η Εταιρεία’) γνωστοποιεί τα εξής: 
 
1. H ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως υποχρέου προσώπου κατ’ άρθρο 13 ν. 3340/2005, 
ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 εδ. (ιστ), (ββ) και 21 ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, στις 31.07.2009, 
προέβη σε απόκτηση 10.913.062 συνολικά κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως 
της Εταιρείας, έναντι τιμής διαθέσεως ύψους 15.278.286,80 Ευρώ, συνεπεία συμμετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση δικαιώματος προτιμήσεως ως και 
λήψεως μετοχών στα πλαίσια της διαδικασίας διαθέσεως υπό της Εταιρείας του ακαλύπτου υπολοίπου εκ 
της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. Η υπόψη συναλλαγή μας γνωστοποιήθηκε, εμπροθέσμως και 
προσηκόντως, στις 31/07/2009, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 3340/2005. 
 
2.  Ο Δημήτριος  Κούτρας, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό 
την ιδιότητά του ως υποχρέου προσώπου κατ’ άρθρο 13 ν. 3340/2005,   ανακοινώνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 εδ. (ιστ), (ββ) και 21 ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 
1/434/3.7.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, στις 31.07.2009, προέβη σε απόκτηση 
201.875 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι τιμής 
διαθέσεως ύψους Euro 282.625, συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, δια της απολήψεως των υπόψη μετοχών στα πλαίσια της διαδικασίας διαθέσεως υπό της 
τελευταίας του ακαλύπτου υπολοίπου εκ της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. Η υπόψη συναλλαγή 
μας γνωστοποιήθηκε, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις 31/07/2009, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 
3340/2005. 
 
3. Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος) του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως υποχρέου προσώπου κατ’ άρθρο 13 ν. 3340/2005,   
ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 εδ. (ιστ), (ββ) και 21 ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, στις 31.07.2009, 
προέβη σε απόκτηση 201.875 έναντι τιμής διαθέσεως ύψους Euro 282.625, συνεπεία συμμετοχής του στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της απολήψεως των υπόψη μετοχών στα πλαίσια της 
διαδικασίας διαθέσεως υπό της τελευταίας του ακαλύπτου υπολοίπου εκ της αυξήσεως του μετοχικού της 
κεφαλαίου. Η υπόψη συναλλαγή μας γνωστοποιήθηκε, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις 31/07/2009, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 3340/2005. 
 
4.  Ο Δημήτριος  Καλλιτσάντσης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την 
ιδιότητά του ως υποχρέου προσώπου κατ’ άρθρο 13 ν. 3340/2005,   ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 3 εδ. (ιστ), (ββ) και 21 ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 
1/434/3.7.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, στις 31.07.2009, προέβη σε απόκτηση 
201.875 έναντι τιμής διαθέσεως ύψους Euro 282.625, συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της απολήψεως των υπόψη μετοχών στα πλαίσια της διαδικασίας 
διαθέσεως υπό της τελευταίας του ακαλύπτου υπολοίπου εκ της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. Η 
υπόψη συναλλαγή μας γνωστοποιήθηκε, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις 31/07/2009, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 ν. 3340/2005. 
 
Κηφισιά, 31 Ιουλίου 2009 

 


