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Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., ανακοινώνει στο επενδυτικό 

κοινό, βάσει του νόμου 3556/2007 όπως ισχύει, ότι σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

που έλαβε την 22/10/2021 και 25/10/2021 από τους παρακάτω μετόχους, 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 

Ο κ. Ιωάννης Δούφος του Μάρκου, μέτοχος και Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, 

μετέφερε στις 22/10/2021, σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που δημιούργησε από 

κοινού με τα τέκνα του, Υβόνη Ελένη Δούφου και Μάρκο Ακύλα Δούφο, από την 

ατομική του μερίδα, 303.136 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 

6,39% επί συνόλου 4.740.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

 

Η κα Υβόνη Ελένη Δούφου του Αλεξάνδρου, μέτοχος και μητέρα του Προέδρου του 

ΔΣ Ιωάννη Δούφου και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Αλέξανδρου 

Δούφου, μετέφερε στις 25/10/2021 σε Κοινη Επενδυτική Μερίδα που δημιούργησε 

από κοινού με τον Ιωάννη Δούφο και τα τέκνα του  Υβόνη Ελένη Δούφου και Μάρκο 

Ακύλα Δούφο,  262.771 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,54% 

επί συνόλου 4.740.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Επίσης στις 25/10/2021 

μετέφερε σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα που δημιούργησε από κοινού με τον 

Αλέξανδρο Δούφο,  262.771 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 

5,54% επί συνόλου 4.740.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω μεταβιβάσεων: 

 

α) Ο κ. Ιωάννης Δούφος του Μάρκου κατέχει πλέον 1.371.101 κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές και ποσοστό 28,93%, και συγκεκριμένα, 1.108.330 κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 23,38%) μέσω της Κοινής Επενδυτικής 

Μερίδας που διατηρεί από κοινού με τα τέκνα του (Υβόνη Ελένη Δούφου, Μάρκο 

Ακύλα Δούφο) και 262.771  κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 5,54%) 

μέσω της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας που διατηρεί από κοινού  με την μητέρα του 

Υβόνη Ελένη Δούφου και τα τέκνα του (Υβόνη Ελένη Δούφου, Μάρκο Ακύλα Δούφο). 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ Ν.3556/2007 



 Ο κ. Ιωάννης Δουφος δεν έχει στην κατοχή του έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή 

οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

β) Ο κ.Αλέξανδρος Δούφος του Μάρκου κατέχει 1.371.491 κοινές ονομαστικές μετά 

ψήφου μετοχές και ποσοστό 28,93%, και συγκεκριμένα, 1.108.720 κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 23,39%) στην ατομική του μερίδα και 262.771  κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 5,54%) μέσω της Κοινής Επενδυτικής 

Μερίδας που διατηρεί από κοινού με την μητέρα του Υβόνη Ελένη Δούφου. Ο κ. 

Αλέξανδρος Δουφος δεν έχει στην κατοχή του έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή 

οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

γ) Η κα Υβόνη Ελένη Δούφου του Αλεξάνδρου, κατέχει 577.357 κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές και ποσοστό 12,18%, και συγκεκριμένα, 51.815 κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 1,09%) στην ατομική της μερίδα,  262.771  

κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 5,54%) μέσω της Κοινής 

Επενδυτικής Μερίδας που διατηρεί από κοινού με τον Ιωάννη Δούφο του Μάρκου , 

Υβόνη Δούφου του Ιωάννη, Μάρκο Ακύλα Δούφο του Ιωάννη και 262.771  κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 5,54%) μέσω της Κοινής Επενδυτικής 

Μερίδας που διατηρεί από κοινού με τον  Αλέξανδρο Δούφο του Μάρκου. Η κα Υβόνη 

Ελένη Δούφου δεν έχει στην κατοχή της έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε 

χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

δ) Η κα Υβόνη Ελένη Δούφου του Ιωάννη κατέχει 1.371.101 κοινές ονομαστικές μετά 

ψήφου μετοχές και ποσοστό 28,93% λόγω της συμμετοχής της στις ως άνω Κοινές 

Επενδυτικές Μερίδες. Η κα Υβόνη Ελένη Δούφου δεν έχει στην κατοχή της έμμεσα 

δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

ε) Ο κ. Μάρκος Ακύλας Δούφος του Ιωάννη, ομοίως, κατέχει 1.371.101 κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και ποσοστό 28,93%  λόγω συμμετοχής του στις ως 

άνω Κοινές Επενδυτικές Μερίδες. Ο κ. Μάρκος Ακύλας Δούφος, δεν έχει στην κατοχή 

του έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα. 


