
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΨΗΦΟΥ 

Η εταιρία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 
3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε (α) την 29.07.2021 από τους Sterner 
Stenhus Holding AB, την Nequiter Invest AB, τον κ. Ηλία Γεωργιάδη και τον κ. Jan Gösta 
Lennart Lindeberg, και (β) την 30.07.2021 από τους Sterner Stenhus Holding AB, την 
Nequiter Invest AB, τον κ. Ηλία Γεωργιάδη, τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg, την ΝΟΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον κ. Ηλία Τσίκλο, την  Erik Selin Fastigheter 
AB, και τον κ. Erik Selin, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί 
των μετοχών της Εταιρίας:  

(Α)  Οι από 29.07.2021 ενημερώσεις αναφέρουν τα εξής: 

Tην 27.07.2021 η σουηδική εταιρία με την επωνυμία Sterner Stenhus Greece AB μεταβίβασε 
εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρία με την επωνυμία Nequiter Invest AB, 1.721.238 
μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό σε ποσοστό 4,91% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατόπιν της παραπάνω μεταβίβασης ο αριθμός των 
μετοχών που κατείχε άμεσα η Sterner Stenhus Greece AB στην Εταιρία διαμορφώθηκε σε 
18.225.636 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 52% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας έναντι 19.946.874 μετοχών πριν τη συναλλαγή που αντιστοιχούσαν σε 
ποσοστό 56,919% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ η Nequiter Invest 
AB κατείχε άμεσα 7.936.287 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 22,65% του συνόλου 
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι 6.215.049 μετοχών πριν τη συναλλαγή που 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 17,735% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δυνάμει της από 20.07.2020 προκαταρκτικής συμφωνίας (και 
της από 27.07.2020 οριστικής συμφωνίας) που υπεγράφη μεταξύ της Sterner Stenhus 
Greece AB και της Nequiter Invest AB, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τελευταία θα 
ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπέρ της εκλογής των προσώπων που 
ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς 
και ότι εν γένει θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρία κατά τρόπο 
συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB. 

Επομένως, συνεπεία των παραπάνω συμφωνιών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που 
κατείχε ή ήλεγχε η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB (η 
οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει 
τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) σύμφωνα με το αρ. 10  στοιχείο α) του ν. 3556/2007, 
παρέμεινε στο 74,65% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης ελέγχει την Sterner Stenhus Holding AB, η 
οποία ελέγχει την Sterner Stenhus Greece AB.  

Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ήλεγχε έμμεσα ο κ. Ηλίας Γεωργίαδης μέσω των 
ανωτέρω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, παρέμεινε αμετάβλητο στο ποσοστό 74,65% 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.   

(Β) Την 28.07.2021 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. 
52.083.331 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (η «Αύξηση). 

(Γ) Σύμφωνα με τις από 30.07.2021 γνωστοποιήσεις: 

- Από τις 52.083.331 νέες μετοχές της Αύξησης, 17.383.355 μετοχές καλύφθηκαν από την 
Sterner Stenhus Greece AB και 1.388.990 μετοχές από την εταιρία Nequiter Invest AB. 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης, o αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα η 
Sterner Stenhus Greece AB στην Εταιρία διαμορφώθηκε σε 35.608.991 μετοχές που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,87% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ η 



Nequiter Invest AB κατέχει άμεσα 9.325.176 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,70% 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δυνάμει της από 20.07.2020 προκαταρκτικής συμφωνίας και της 
από 27.07.2020 οριστικής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB 
και της Nequiter Invest AB, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τελευταία θα ασκεί τα 
δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπέρ της εκλογής των προσώπων που 
ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς 
και ότι εν γένει θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρία κατά τρόπο 
συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB. 

Επομένως, συνεπεία των παραπάνω συμφωνιών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB (η 
οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει 
τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) σύμφωνα με το αρ. 10  στοιχείο α) του ν. 3556/2007, 
ανέρχεται στο 51,57% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης ελέγχει την Sterner Stenhus Holding AB, η οποία ελέγχει την Sterner 
Stenhus Greece AB.  

Έτσι, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Γεωργίαδης μέσω 
των ανωτέρω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών ανέρχεται σε ποσοστό 51,57% του συνόλου 
των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η Sterner Stenhus Greece AB κατείχε άμεσα 
18.225.636 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 52% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας και η Nequiter Invest AB κατείχε άμεσα 7.936.287 μετοχές που 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 22,65% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και ο  
κ. Ηλίας Γεωργιάδης ήλεγχε έμμεσα το 74,65%, ήτοι 26.161.923 μετοχές και δικαιώματα 
ψήφου της Εταιρίας.   

-  Η εταιρία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν απέκτησε νέες μετοχές της 
Αύξησης. Επομένως, ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα η ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Εταιρία παρέμεινε αμετάβλητος σε 6.846.505 
μετοχές, ενώ το ποσοστό  του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στο οποίο 
αντιστοιχούν οι μετοχές αυτές μειώθηκε σε 7,86% από 19,54%.  

Η εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD απέκτησε 1.703.300 νέες μετοχές της Αύξησης που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Ο κ. Ηλίας Τσίκλος ελέγχει την εταιρία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και την εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD. 

Επομένως, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Τσίκλος μέσω 
των παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, ανέρχεται σε ποσοστό 9,81% του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση ο κ. Ηλίας Τσίκλος ήλεγχε έμμεσα μέσω της 
ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  το 
19,54%, ήτοι 6.846.505 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.   

- Από τις 52.083.331 νέες μετοχές της Αύξησης, 15.000.000 μετοχές καλύφθηκαν από την 
εταιρία Fastighets AB Balder που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,22% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Ο κ. Erik Selin ελέγχει την εταιρία Erik Selin Fastigheter AB, η οποία ελέγχει την εταιρία 
Fastighets AB Balder.  



Έτσι, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Εrik Selin μέσω των 
παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών στην Εταιρία, ανέρχεται σε 15.000.000 
μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,22% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας.  

Πριν την Αύξηση, ο Erik Selin, η Erik Selin Fastigheter AB και η Fastighets AB Balder δεν 
κατείχαν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία.  

Συνοψίζοντας τις ανωτέρω ενημερώσεις που έλαβε η Εταιρεία, κατόπιν της Αύξησης, τα 
ποσοστά συμμετοχής των ανωτέρω στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαμορφώνονται 
ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB (40,87%), Fastighets AB Balder (17,22%), Νequiter 
Invest AB (10,70%), ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ (7,86%).  

Σημειώνεται ότι, συνεπεία των παραπάνω αναφερομένων συμφωνιών μεταξύ της Sterner 
Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει 
ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB ανέρχεται 
στο 51,57% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο 
μέρος με το μέτοχο ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί, συμμετέχει με 1,95%. 

 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021 


