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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προς τους κ κ μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές 

Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 25/06/2019 καταχώρησης στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1773955, ανακοινώνει ότι από 29 
Νοεμβρίου 2019 οι μετοχές τις Εταιρείας είναι ονομαστικές και καλεί τους κ κ μετόχους της να 
αναγγείλουν κάθε μετοχικό τους δικαίωμα, ακολουθώντας για την ονομαστικοποίηση των μετοχών 
τους την παρακάτω διαδικασία:   

(α)  Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται έως την 31/12/2019 να αναγγείλουν τα επί των μετοχών 
δικαιώματα τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και να εκδοθούν οι νέοι 
ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. 

(β) Κάθε μέτοχος υποχρεούται να προσκομίσει (ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο θα έχει 
εγγράφως εξουσιοδοτήσει προς τούτο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του) στην έδρα της 
εταιρείας, τους εις χείρας του, προσωρινούς τίτλους των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας. 

(γ) Ταυτόχρονα με την παράδοση των τίτλων ο μέτοχος, θα συμπληρώνει την προδιατυπωμένη 
φόρμα υποβολής στοιχείων μετόχου, για την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Στην 
φόρμα αυτή  καλείται να δηλώσει : (i) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό του (ii) Ημερομηνία 
Γέννησης, (iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, (iv) Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (v) 
Χώρα Διαμονής  (Διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ. Πόλη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα) (vi) 
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ αριθμός τηλεφώνου (κινητό/ σταθερό), (vii) Υπηκοότητα  
(viii) Φορολογική κατοικία και TAX ID και (ix) Διεύθυνση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας (Οδός 
αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Χώρα). 
Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει ταυτόχρονα να 
υποβληθούν και τα ως άνω στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους του νομικού προσώπου 
κατά την έννοια του ν.4557/2018. 
    (δ) Ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της ως άνω φόρμας υποβολής στοιχείων, ο μέτοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει και τα έγγραφα που θα επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των ως άνω (υπό 
γ) δηλωθέντων στοιχείων του. 
    (ε) Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, από εκάστη ως άνω αναγγελία δικαιώματος, η 
εταιρεία θα εκδίδει τον νέο προσωρινό ονομαστικό τίτλο των μετοχών και θα καλείται ο μέτοχος να 
τον παραλάβει από την έδρα της εταιρείας.  

  
Μετά την 1/1/2020 και ενόσω οι μέτοχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι ανώνυμες 
μετοχές τους δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα και δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 184 του ν.4548/2018. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 


