
Ανακοίνωση	  Ρυθμιζόμενης	  Πληροφορίας	  

	  

Η	  Medicon	  Hellas	  A.E.	  (στο	  εξής	  “Εταιρεία”)	  γνωστοποιεί,	  σύμφωνα	  με	  το	  άρθρο	  9,	  παρ.	  1	  και	  4	  και	  
άρθρο	  21	  του	  Ν.	  3556/2007	  και	  το	  άρθρο	  13	  του	  Ν.	  3340/2005	  όπως	  ισχύουν	  σήμερα	  και	  την	  υπ’	  
αριθμ.	  3/347/2005	  απόφαση	  της	  Επιτροπής	  Κεφαλαιαγοράς	  [άρθρο	  6,	  παρ.	  1(α),	  περ.	  (i)	  και	  (ii)	  και	  
(β),	  περ.	  (i,ii)],	  ότι	  ο	  κ.	  Σπυρίδων	  Δημοτσάντος	  του	  Στυλιανού,	  μέτοχος,	  Πρόεδρος	  του	  Δ.Σ.	  και	  
Διευθύνων	  Σύμβουλος	  της	  Εταιρείας,	  ενημέρωσε	  ότι	  την	  20η.11.2014	  προέβη,	  μέσω	  
εσωχρηματιστηριακής	  συναλλαγής,	  στη	  πώληση	  667.991	  κοινών	  ονομαστικών	  μετοχών	  της	  
Εταιρείας	  σε	  τιμή	  €	  0,48	  ανά	  μετοχή	  και	  συνολικής	  αξίας	  €	  320.635,68	  

(α)	  Μετά	  την	  μεταβίβαση	  αυτή	  το	  ποσοστό	  επί	  του	  συνόλου	  των	  μετοχών	  και	  δικαιωμάτων	  ψήφου	  
που	  κατέχει	  ο	  κ.	  Σπυρίδων	  Δημοτσάντος	  του	  Στυλιανού	  στην	  Εταιρεία	  μειώνεται	  σε	  3,17%	  (ποσοστό	  
πρό	  της	  μεταβολής	  19,15%).	  

(β)	  Η	  	  κ.	  Μαρία	  Ελένη	  Δημοτσάντου,	  πρόσωπο	  εξαρτώμενο	  (τέκνο)	  από	  τον	  κ.	  Σπυρίδωνα	  
Δημοτσάντο	  του	  Στυλιανού,	  Πρόεδρο	  του	  δ.σ.	  και	  δντα	  σύμβουλο	  της	  Εταιρείας,	  ενημέρωσε	  ότι,	  
μέσω	  εσωχρηματιστηριακής	  συναλλαγής,	  που	  πραγματοποιήθηκε	  την	  20.11.2014,	  αγόρασε	  
(200.000)	  κοινές	  ονομαστικές	  μετοχές	  της	  Εταιρείας,	  σε	  τιμή	  (€	  0,48)	  ανά	  μετοχή	  και	  συνολικής	  
αξίας	  €	  96.000,	  και	  έτσι	  το	  ποσοστό	  της	  επί	  του	  συνόλου	  των	  μετοχών	  και	  δικαιωμάτων	  ψήφου	  που	  
κατέχει	  στην	  Εταιρεία	  ανηλθε	  σε	  14,36%	  (ποσοστό	  πρό	  της	  μεταβολής	  9,57%)	  

	  (γ)	  ο	  κ.	  Γεώργιος	  Δημοτσάντος	  του	  Στυλιανού,	  πρόσωπο	  εξαρτώμενο	  (τέκνο)	  από	  τον	  κ.	  

Σπυρίδωνα	  Δημοτσάντο	  του	  Στυλιανού,	  Πρόεδρο	  του	  δ.σ.	  και	  δντα	  σύμβουλο	  της	  Εταιρείας,	  
ενημέρωσε	  ότι,	  μέσω	  εσωχρηματιστηριακής	  συναλλαγής,	  που	  πραγματοποιήθηκε	  την	  20.11.2014,	  
αγόρασε,	  (200.000)	  κοινές	  ονομαστικές	  μετοχές	  της	  Εταιρείας,	  σε	  τιμή	  (€	  0,48)	  ανά	  μετοχή	  και	  
συνολικής	  αξίας	  €	  96.000,	  και	  έτσι	  το	  ποσοστό	  του	  επί	  του	  συνόλου	  των	  μετοχών	  και	  δικαιωμάτων	  
ψήφου	  που	  κατέχει	  στην	  Εταιρεία	  ανηλθε	  σε	  14,36%	  (ποσοστό	  πρό	  της	  μεταβολής	  9,57%)	  

(δ)	  Η	  	  κ.	  Μαρία	  Πικραμένου	  του	  Σωτηρίου	  συζυγος	  του	  κ.	  Σπ.	  Δημοτσάντου,	  Προέδρου	  του	  δ.σ.	  και	  
δντα	  σύμβουλο	  της	  Εταιρείας,	  ενημέρωσε	  ότι,	  μέσω	  εσωχρηματιστηριακής	  συναλλαγής,	  που	  
πραγματοποιήθηκε	  την	  20.11.2014,	  αγόρασε,	  (267.991)	  κοινές	  ονομαστικές	  μετοχές	  της	  Εταιρείας,	  
σε	  τιμή	  (€	  0,48)	  ανά	  μετοχή	  και	  συνολικής	  αξίας	  €	  128.635,68	  και	  έτσι	  το	  ποσοστό	  της	  επί	  του	  
συνόλου	  των	  μετοχών	  και	  δικαιωμάτων	  ψήφου	  που	  κατέχει	  στην	  Εταιρεία	  ανήλθε	  σε	  16,02%	  
(ποσοστό	  πρό	  της	  μεταβολής	  9,61%),	  

	  

	  

	  


