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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») 

ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 18.10.2017 οι εταιρίες 

«DUBAI GROUP LIMITED» (Cayman) και «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (Dubai) 

υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια τις από 18.10.2017 

γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από 

τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:  

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας 

Επωνυμίες υπόχρεων προσώπων: «DUBAI GROUP LIMITED» και «DUBAI FINANCIAL 

GROUP LLC» 

Επωνυμία μετόχου: «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» 

Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου 

μεγαλύτερη του 3%: 16.10.2017 

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:  

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 133.129.956, εκ των οποίων 132.995.628 

κατέχονταν από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία αποτελούσε 

ελεγχόμενη επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED»).   

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 14,3205%, εκ του 

οποίου 14,191% κατεχόταν από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία 

αποτελούσε ελεγχόμενη επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED»). 

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:  

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 105.001.275 τα οποία προέρχονται από 

μετοχές που κατέχονται από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία αποτελεί 

ελεγχόμενη επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED» ως κατωτέρω)   



 
 

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 11,18% το οποίο 

κατέχεται από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία αποτελεί ελεγχόμενη 

επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED» ως κατωτέρω) 

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0 

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου: 

 Η «DUBAI GROUP LIMITED» κατέχει ποσοστό 100% των μετοχών της «DUBAI 

GROUP 2024 LIMITED». 

 Η «DUBAI GROUP 2024 LIMITED» (Cayman) κατέχει 49% των μετοχών της 

«DUBAI GROUP LLC». Αν και δεν κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή, η «DUBAI 

GROUP 2024 LIMITED» είναι εντεταλμένη σύμβουλος της «DUBAI GROUP 

LLC» (σύμφωνα με τη νομοθεσία του Dubai) και συνεπώς, ασκεί 

διαχειριστικό και λειτουργικό έλεγχο επί αυτής. 

 Η «DUBAI GROUP LLC» (Dubai) κατέχει ποσοστό 99% της «DUBAI VENTURES 

GROUP LLC». 

 Η «DUBAI VENTURES GROUP LLC» (Dubai) κατέχει ποσοστό 99% των μετοχών 

της «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC». 

 Όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες ελέγχονται σε τελευταίο βαθμό από τον 

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum μέσω 

εμπιστεύματος (trust).  

 Εκτός της «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC», όλες οι άλλες προαναφερθείσες 

εταιρίες δεν κατέχουν άμεσα μετοχές της Εκδότριας. 

 Για σκοπούς διαμόρφωσης μιας πληρέστερης εικόνας της δομής του ομίλου 

Dubai, σημειώνεται ότι η «DUBAI INVESTMENT GROUP LIMITED» επίσης 

ανήκει σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η «DUBAI INVESTMENT GROUP LIMITED» 

είναι 100% θυγατρική της «DUBAI GROUP LIMITED» και μέτοχος κατά 

ποσοστό 1% της «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC». 

Πρόσθετες πληροφορίες: 

Η «DUBAI GROUP LIMITED» κατείχε άμεσα 134.328 μετοχές της Εκδότριας τις 

οποίες πώλησε την 4.7.2017.  


