Αθήνα, 27 Μαϊου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 881η/27.5.2020
συνεδρίασή του αποφάσισε:


Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD
LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών
της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.



Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD
LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών
της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.
3461/2006.



Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.



Tην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 17.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως
διάδοχο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1β)
της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται
με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης,
κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.



Tην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2)
της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται
με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης,
κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.



Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ»
για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 (παρ. 3) του ν.3340/2005, ως ίσχυε, λόγω
μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου υπόχρεων
προσώπων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.



Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «FOLLI FOLLIE GROUP» για
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 (παρ. 1) του ν. 4443/2016, λόγω μη υποβολής
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου
19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
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Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 20 (παρ. 1)
και της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.



Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Simon Menahem για παράβαση των
υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω
εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.».



Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρεία «CRYSTAL ALMOND Holdings
Limited» για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον
ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής
της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «FORTHNET S.A.».
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