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Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός 

Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως αρ. 2, με ΑΦΜ 020315166 ήδη μέτοχος κατά 

ποσοστό 97,605% επί του μετοχικού της κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και με τον δ.τ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» (εφεξής «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.»), η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο Πειραιά, επί των οδών 

Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως αρ. 2, με Αρ. ΓΕΜΗ 44356507000 και ΑΦΜ 

094248724, δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 47 του Ν. 

4548/2018 ότι:  

Με την υπ’ αριθμ. 3323/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς 

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) έγινε δεκτή η από 27.07.2020 ( με ΓΑΚ/ΕΑΚ 

5644/2640/2020) αίτηση του Θεμιστοκλή Αλαφούζου του Αριστείδη και του 

επετράπη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 47 του Ν. 4548/2018, υπό την ιδιότητά 

του ως μετόχου πλειοψηφίας με ποσοστό 95,7368%, το οποίο απέκτησε για πρώτη 

φορά την 16.03.2018 και κατείχε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να 

εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της ανώνυμης εταιρείας Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. που ανέρχονταν κατά τον χρόνο εκείνο σε 1.304.512 μετοχές, 

στην τιμή των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,99 €) ανά μετοχή, με 

παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα 

καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της 

νομιμοποίησης τους και εφόσον έχει προηγηθεί από τον πλειοψηφούντα μέτοχο 

δημόσια δήλωση με τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018. 

Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,99 €) 

για την αξία κάθε μετοχής έγινε από το Δικαστήριο βάσει της από Ιουνίου 2020 



έκθεσης αποτιμήσεως της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PKF 

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την σύνταξη της οποίας εφαρμόσθηκε το 

άρ. 17 παρ. 5 και παρ. 6 του Ν 4548/2018. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής ο Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, ο 

οποίος κατέχει σήμερα ποσοστό 97,605% επί του κεφαλαίου της εταιρείας «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» δηλώνει δημόσια προς τους μετόχους μειοψηφίας της 

εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ότι ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών 

τους, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της 3323/2020 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και το άρ. 47 του Ν. 4548/2018, έναντι 

του τιμήματος των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,99 €) ανά μετοχή, υπό τους 

ακόλουθους όρους: 

1. Ο Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη μετά από σχετική σύμβαση με το 

πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής 

η «ΕΤΕ»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 84, με ΑΦΜ 094014201 και 

εκπροσωπείται νόμιμα, έχει αναθέσει σε αυτό, αφού κατέβαλε το συνολικό 

αντάλλαγμα της αξίας των μετοχών της μειοψηφίας, να υλοποιήσει τη διαδικασία 

καταβολής του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών καθενός εκ 

των μειοψηφούντων μετόχων. 

Η «ΕΤΕ» ανέλαβε να καταβάλει το αναλογούν αντάλλαγμα, στους 

δικαιούχους - μετόχους μειοψηφίας, μέσω των καταστημάτων του Δικτύου της.  Η 

«ΕΤΕ» θα καταβάλει στον εκάστοτε νομιμοποιηθέντα από αυτήν δικαιούχο, το 

αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του, όπως ο αριθμός αυτός 

προκύπτει από το Μετοχολόγιο της εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.». 

2. Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το αντίτιμο της αξίας 

των μετοχών του οφείλει α) να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της «ΕΤΕ» 

από την 23.12.2020 έως την 23.12.2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και β) 

να αποδείξει την μετοχική αυτού ιδιότητα προσκομίζοντας προς τούτο «Εκτύπωση 

Στοιχείων Μερίδας Επενδυτή» στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων) στην οποία να 

είναι ευκρινής ο Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή) καθώς και Δελτίο 

Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου  

προκειμένου να εισπράξει το αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών του χρηματικό 



ποσό.  Σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνταν σε Κ.Ε.Μ. (Κοινή Επενδυτική 

Μερίδα) ο μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα «Εκτύπωση Στοιχείων 

Μερίδας Επενδυτή» στο Σ.Α.Τ. και της Κοινής Μερίδας και της Ατομικής του 

Μερίδας.  Για τους μετόχους – νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν τα 

κατά νόμο προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για την ταυτοποίησή τους,  

καθώς και την προσήκουσα εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του εμφανιζόμενου 

φυσικού  

3. Η «ΕΤΕ» μετά τη διαπίστωση σύμφωνα με το εις χείρας της μετοχολόγιο, της 

ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον έλεγχο της νομιμοποίησης του, θα 

καταβάλει στο μέτοχο της μειοψηφίας που θα προσέρχεται σε κατάστημα της 

τράπεζας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών του, είτε με 

πίστωση του λογαριασμού που τηρεί η θα ανοίξει στην «ΕΤΕ», είτε σε μετρητά. 

4. Ως περίοδος καταβολής του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους 

μειοψηφίας μέσω της «ΕΤΕ»  ορίζεται το χρονικό διάστημα από  23.12.2020 έως και 

23.12.2021. 

5. Ειδική μνεία γίνεται στη δυνατότητα της «ΕΤΕ», μετά το πέρας της ως άνω 

ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησόμενη παράταση, να παρακαταθέσει στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του 

ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους. 

6. Ο Μέτοχος ενημερώνει με την παρούσα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων 

προσωπικά δεδομένα ανακοινώνονται στην «ΕΤΕ» ειδικά για το σκοπό αυτό στο 

πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης παρακαταθήκης, αναφορικά με την επεξεργασία 

των προσωπικών τους δεδομένων από την «ΕΤΕ» μέσω παραπομπής τους  στη 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της, η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της «ΕΤΕ» : www.nbg.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να 

επικοινωνούν με την εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» στα τηλέφωνα 2104808201, 

2104808218. 

Πειραιάς, 22.12.2020 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 


