
 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου 

 

 

Η εταιρεία REDS ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια»)  γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3556/2007, που έλαβε από μετόχους της σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, 

σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου  στην REDS. 

 

A.  Το νομικό πρόσωπο DAMIANCO HOLDINGS LIMITED, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, η οποία ελέγχεται 

από τον κ. Διαμαντή Διαμαντίδη, γνωστοποίησε στις 09.11.2022 ότι την ίδια ημεροχρονολογία 

(09.11.2022) μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην 

Εκδότρια, συνεπεία αποδοχής της από 19.08.2022 Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η RB 

ELLAKTOR HOLDING B.V., ελεγχόμενης από την REGGEBORGH INVEST B.V., στους μετόχους της REDS ΑΕ.  

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή του μετόχου DAMIANCO HOLDINGS LIMITED (άμεση συμμετοχή) και 

ακολούθως του κ. Διαμαντή Διαμαντίδη (έμμεση συμμετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα 

ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως εξής: 

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) κατήλθε στο 0% (ήτοι 0 

κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 7,143% (ήτοι 4.102.857 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές 

μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE, που κατείχαν πριν τη συναλλαγή. 

 

Β. Ο κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος (ΚΕΜ), γνωστοποίησε στις 10.11.2022, ότι στις 09.11.2022 

μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια, συνεπεία 

αποδοχής της από 19.08.2022 Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η RB ELLAKTOR HOLDING 

B.V., ελεγχόμενης από την REGGEBORGH INVEST B.V., στους μετόχους της REDS ΑΕ.  

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή του μετόχου Χρήστου Παναγιωτόπουλου (ΚΕΜ) στο μετοχικό κεφάλαιο και 

στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως εξής: 

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε στο 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου 

ονομαστικές μετοχές) από 11,682% (ήτοι 6.709.470 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE, που κατείχε πριν τη συναλλαγή. 

 

           

                                                                                                                                              Κηφισιά, 11.11.2022 

 

 

 


