
 

 

Ανακοίνωση                                             31/10/2007 

 

Η εταιρία SPIDER   ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. βάσει 

του νόμου 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εγκυκλίου 33/2007 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και προς  διευκόλυνση υπολογισμού και καθορισμού των ορίων 

απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους 

δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ολοσχερώς 

καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.880.723,00 ευρώ, 

διαιρεμένο σε 29.060.950 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

0,34 ευρώ η κάθε μία. Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στα 

πλαίσια του παραπάνω νόμου και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 

εταιρία γνωστοποιεί εκ νέου τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% 

επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις 

γνωστοποιήσεις που έχει λάβει η εταιρία και το μετοχολόγιο που τηρεί κατά την 

30/09/2007, και είναι οι ακόλουθοι: 1. Πέτσιος Ελευθέριος του Νικολάου, κάτοχος 

4.804.530 μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι 

ποσοστό 16,533%. 2. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., κάτοχος 2.906.169 μετοχών επί 

του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 10,000%. 3. 

Πέτσιος Νικόλαος του Κων/νου, κάτοχος 1.915.710 μετοχών επί του μετοχικού 

κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 6,592%. 4. Πέτσιος 

Αναστάσιος του Ευαγγέλου, κάτοχος 1.834.850 μετοχών επί του μετοχικού 

κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 6,314%. 5. Πέτσιος Μιχαήλ του 

Κων/νου, κάτοχος 1.691.530 μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου και 

δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 5,821%. 6. Πέτσιου Μαρία του Ευαγγέλου, 

κάτοχος 1.650.000 μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων 

ψήφων, ήτοι ποσοστό 5,678%. 7. Πέτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου, κάτοχος 

1.573.065 μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι 

ποσοστό 5,413%. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει νέες μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής των 

παραπάνω προσώπων ή άλλων προσώπων που να χρήζουν ενημέρωσης. Κανείς 

άλλος μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών 

από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, οι μέτοχοι της εταιρίας 

μπορούν να καλούν στο Τμήμα Μετόχων και στο τηλέφωνο 2651025514. Τέλος η 

εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο 

μετοχικό της κεφάλαιο, ότι μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των 

μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 

3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του ΠΔ 51/1992, δεν προβλέπεται 

πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 


