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Κηφισιά 19 Ιουλίου 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 
Η εταιρία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, 
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (η «Εταιρία»), κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσης που έλαβε την 16.07.2021 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, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, 
ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

H κυπριακή εταιρεία ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED, μετά την ολοκλήρωση της 
από 29.01.2021 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε σύμφωνα με τον Ν. 
3461/2006 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, απέκτησε 
επιπλέον 134.487 μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,402% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 
της Εταιρείας, τόσο στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος εξόδου μετόχων της 
Εταιρείας  από την 6.4.2021 μέχρι και 1.7.2021 (σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 
3461/2006) κατά το οποίο απέκτησε συνολικά 58.081 μετοχές της Εταιρείας όσο και 
στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς της ORLANDO-EQUITY HOLDING 
LIMITED (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006) που ολοκληρώθηκε την 
16.7.2021 κατά το οποίο απέκτησε συνολικά 76.406 μετοχές της Εταιρείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED κατέχει συνολικά 
ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 3.953.090 
μετοχές και δικαιώματα ψήφου).  

Η 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. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ελέγχει τον διαχειριστή 
(General Partner) του Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν. 
3556/2007. 


