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Σύμφωνα με την από 6.2.2018 γνωστοποίηση σημαντικων μεταβολών στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. βάσει του Ν.3556/2007

Αριθμός
Δικαιωμάτων ψήφου
(άμεσα)
%
87,13%
11.838.064

Αριθμός Δικαιωμάτων
ψήφου (Έμμεσα)**
0
11.838.064

%
NISSOS HOLDINGS (CY) LTD* (NISSOS)
0
Γιώργος Κορρές (ΓΚ)
87,13%
Μέτοχοι <5%
1.748.436
12,87%
1.748.436
12,87%
13.586.500
11.838.064
87,13%
Σύνολο
13.586.500
100,0%
*Η NISSOS, πέραν του 23,85% των μετοχών που ήδη κατείχε στην Εταιρεία σύμφωνα με την από 3.1.2018 γνωστοποίησή της, αύξησε το ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου κατά 63,28%, σε 87,13% από την απόκτηση μετοχών από τους παραπάνω μετόχους και άλλους, που πραγματοποιήθηκε την 31 Ιανουαρίου
2018. Ως εκ τούτου, η NISSOS κατέστη υπόχρεη για την υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των λοιπών μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ σύμφωνα με το
N.3461/2006 όπως ισχύει.
Αριθμός Μετοχών
11.838.064

%
87,13%

Η απόκτηση του επιπρόσθετου ποσοστού 63,28% των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ υλοποιήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της NISSOS που καλύφθηκε ως
εξής: 1) με μετρητά, που κατεβλήθησαν από την εταιρία NHPEA Maiden Holding B.V., της οποίας τον απώτατο έλεγχο έχει η Morgan Stanley, μέσω των
ελεγχόμενων εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, και από την Profex Inc, και 2) με εισφορά σε είδος μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από την Ελένη Φιλίππου και τον
Απόστολο Κορρέ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η νέα μετοχική σύνθεση της NISSOS διαμορφώνεται ως εξής: NHPEA Maiden Holding B.V. (56,0%), Γεώργιος Κορρές (23,85%), Profex
Inc (14,0%), Ελένη Φιλίππου (4,77%) και Απόστολος Κορρές (1,38%).

** ο κ. Γεώργιος Κορρές δεν κατέχει πλέον μετοχές και άμεσα δικαιώματα ψήφου στην ΚΟΡΡΕΣ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
NISSOS και κατά συνέπεια αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης κατά τις 31.1.2018, ο ΓΚ παύει να αποτελεί τον αποκλειστικό μέτοχο και να ελέγχει τη NISSOS,
κατέχοντας πλέον ποσοστό 23,85% στην εν λόγω εταιρεία.To έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του ΓΚ στην ΚΟΡΡΕΣ ανήλθε σε 87,13% λόγω συντονισμού
του, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου 3461/2006, με την Morgan Stanley και την NISSOS.

