Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 852η/23.9.2019
συνεδρίασή του αποφάσισε:


Την έγκριση του αιτήματος του Σταύρου Τάκη το οποίο αφορά την άσκηση του
δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.



Την τυπική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας με την αρχική επωνυμία
«EUROBANK PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και
της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας της εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (όπως μετονομάστηκε
αργότερα), λόγω απορρόφησής της από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».



Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»
από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005,
κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.



Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 40.000 στην εταιρία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA
BAGNO Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου
27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών κατά
τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζονται από τον νόμο.



Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 16 (παρ. 1
και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 5 (παρ. 1 και 2) της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των διατάξεων του άρθρου 25
(παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται από τα άρθρα 13 (παρ. 1) και 14 της
απόφασης 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.



Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στην εταιρία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΕΒΕΜΕ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, λόγω
μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της
περιόδου που έληξε στις 30.6.2014.

