ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/207, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως
ισχύει, και σε συνέχεια της από 24.03.2020 γνωστοποίησης της EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σχετικά
με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από
20/03/2020 ολοκλήρωσης της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρίας
πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιεί ότι:
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη»), κατείχε
συνολικά 2.788.846 δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ που ενσωματώνονται σε 2.788.846 μετοχές της
Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 8,84% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής,
συμμετοχή η οποία είχε γνωστοποιηθεί στις 16.10.2019, με ημερομηνία μεταβολής 14.10.2019.
Στις 20.3.2020 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας
εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής Επωφελούμενη).
Με την έγκριση της εν λόγω διάσπασης, α) η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το
σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος
στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον
ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (κατά την 30.06.2019) και διαμορφώθηκε κατά την ημέρα
ολοκλήρωσης της Διάσπασης.
Στις 23.03.2020 ανακοινώθηκε η αλλαγή επωνυμίας της Διασπώμενης σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και
Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».
Συνέπεια των ανωτέρω, η νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»
κατέχει άμεσα 2.788.846 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 2.788.846 μετοχές της Εταιρείας οι οποίες
αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 8,84% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής, και η Eurobank Ergasias
Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, ελέγχει έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.
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