ΑθήναI 2N Ιουλίου 2MM6

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
ΑK Η Εταιρεία ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ βάσει του από 2N/7/2MM6 μηνύματος
τηλεομοιοτυπίας του μετόχου της με την επωνυμία: GCI FOODS
ENTEoPoISES LTDI σύμφωνα με το Π.ΔK 5N/92I γνωστοποιεί την μεταβολή
του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείαςK
Συγκεκριμένα η GCI FOODS ENTEoPoISES LTD προέβη την 2M/7/2MM6 σε
αγορά 528IMMM μετοχών της εταιρείας ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ που
αντιπροσωπεύει το 2K6NB των συνολικών μετοχών που είναι 2MI23NI328
κοινές ονομαστικές μετοχέςK Επωνυμία εισηγμένης εταιρείας: ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ
ΑΒΕΕ Υπόχρεος: GCI FOODS ENTEoPoISES LTD Είδος κινητής αξίας:
Μετοχές με δικαίωμα ψήφουK Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: ΑπευθείαςK
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή: 5MKMNBI μετά την μεταβολή:
52K62BK Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή NMINN7I658I
μετά την μεταβολή NMK645K658K Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν τη
μεταβολή: 5MKMNBI μετά την μεταβολή 52K62BK Ημερομηνία μεταβολής
ποσοστού του υπόχρεου: 2M/7/2MM6K Ημερομηνία υποβολής δήλωσης προς
την Ε.ΚK μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 2N/7/2MM6K
ΒK Η Εταιρεία ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ βάσει του από 2N/7/2MM6 μηνύματος
τηλεομοιοτυπίας του μετόχου της με την επωνυμία: DEL MAo INVEST LTDI
σύμφωνα με το Π.ΔK 5N/92I γνωστοποιεί την μεταβολή του ποσοστού
συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείαςK Συγκεκριμένα η DEL
MAo INVEST LTD προέβη την 2M/7/2MM6 σε αγορά 739K55M μετοχών της
εταιρείας ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ που αντιπροσωπεύει το 3K66B των συνολικών
μετοχών που είναι 2MI23NI328 κοινές ονομαστικές μετοχέςK Επωνυμία
εισηγμένης εταιρείας: ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ Υπόχρεος: DEL MAo INVEST LTD
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφουK Μεταβολή σημαντικού
ποσοστού: ΑπευθείαςK Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή:
NI4NBI μετά την μεταβολή: 5IM6BK Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν
τη μεταβολή 285KMMMI μετά την μεταβολή NKM24K55MK Ποσοστό μετοχικού
κεφαλαίου πριν τη μεταβολή: NI4NBI μετά την μεταβολή 5IM6BK Ημερομηνία
μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου: 2M/7/2MM6K Ημερομηνία υποβολής
δήλωσης προς την Ε.ΚK μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 2N/7/2MM6K

