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ΚΩΔ: Κ4-01-048 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ  
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 

 
Η εταιρία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (η «Εταιρία»),  ανακοινώνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον 
ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 31.12.2020 από τον κ. 
Ιωάννη Τσουκαρίδη και από την CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L,  διαχειρίστρια του 
επενδυτικού κεφαλαίου CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION 
FUND II SCS SICAV-SIF που ελέγχει την κυπριακή εταιρία «Orlando-Equity Holding Limited: 
 
Συνεπεία της υπογραφής της από 22.12.2020 σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ του 
κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη ως πωλητή και της κυπριακής εταιρίας «Orlando-Equity Holding 
Limited» ως αγοράστριας, η οποία ανακοινώθηκε την 23.12.2020, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες 
συναλλαγές και οι ακόλουθες μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία: 
 
(Α) Την 30.12.2020 ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης προέβη σε πώληση 2.170.508 κοινών, 
ονομαστικών μετοχών του στην «Orlando-Equity Holding Limited» με αποτέλεσμα κατόπιν της 
ως άνω μεταβίβασης, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης να κατέχει άμεσα στην Εταιρία 709.253 
μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,94% του συνόλου των μετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης κατείχε άμεσα και 
έμμεσα 2.806.785 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 71,002% του συνόλου των 
μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 
(Β) Την 31.12.2020 ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης προέβη σε περαιτέρω εξωχρηματιστηριακή 
πώληση 709.253 κοινών, ονομαστικών μετοχών του στην «Orlando-Equity Holding Limited» 
με αποτέλεσμα κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης να μην κατέχει 
πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία.  
Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης κατείχε άμεσα 
709.253 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 17,94% του συνόλου των μετοχών και 
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.   
 
(Γ) Την 30.12.2020 η κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Orlando-Equity Holding Limited» 
απέκτησε 2.849.549 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με αποτέλεσμα κατόπιν των ως 
άνω μεταβιβάσεων η εταιρία «Orlando-Equity Holding Limited» να κατέχει άμεσα στην Εταιρία 
2.849.549 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72.08% του συνόλου των μετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 
(Δ) Την 31.12.2020 η κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Orlando-Equity Holding Limited» 
απέκτησε 709.253 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με αποτέλεσμα κατόπιν της ως 
άνω μεταβίβασης η εταιρία «Orlando-Equity Holding Limited» να κατέχει άμεσα στην Εταιρία 
3.558.802 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 90.02% του συνόλου των μετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 
Η εταιρία «Orlando-Equity Holding Limited» ελέγχεται σύμφωνα με το ν. 3556/2007 από τo 
εδρεύον στο Λουξεμβούργο επενδυτικό κεφάλαιο CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF (το «Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο»). Το 
Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο ελέγχεται, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, από την εδρεύουσα 
στο Λουξεμβούργο εταιρεία CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L, η οποία ως διαχειρίστρια 
αυτού (General Partner) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διοίκησης της λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου.  
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