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21 Σεπτεμβρίου 2020
τισ 18.09.2020, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (ςτο εξισ θ «ΕΚ») ενζκρινε,
ςφμφωνα με το άρκρο 11 παράγραφοσ 4 του Ν. 3461/2006 (ςτο εξισ ο «Νόμοσ»), όπωσ ιςχφει, το
πλθροφοριακό δελτίο (ςτο εξισ το «Πλθροφοριακό Δελτίο») τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ (ςτο
εξισ θ «Δθμόςια Πρόταςθ») τθν οποία θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΑΝΚΟΣΑΡ ΕΛΛΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ –
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ» (ςτο εξισ ο «Προτείνων»), είχε απευκφνει
προσ τουσ μετόχουσ τθσ εταιρείασ «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ
ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (ςτο
εξισ θ «Εταιρεία»). Ο Προτείνων υπζβαλε τθ Δθμόςια Πρόταςθ τθν 24.06.2020 (ςτο εξισ θ «Ημερομθνία τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ») κατακζτοντασ ςχζδιο του Πλθροφοριακοφ Δελτίου ςτθν ΕΚ και ενθμερϊνοντασ το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. Ακολοφκωσ, θ Δθμόςια Πρόταςθ ανακοινϊκθκε με τον τρόπο και τα
μζςα που προβλζπονται ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 1 του Νόμου.
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ
Οι Γεϊργιοσ Θεοδόςθσ – Μαλιοφρθσ του Αναςταςίου, Σερζηα Θεοδόςθ του Γεωργίου και Ευςτράτιοσ
Απζργθσ του Νικολάου-Φιλίππου (ςτο εξισ οι «Βαςικοί Μζτοχοι») υπζγραψαν τθν από 19.06.2020
ςυμφωνία μετόχων (θ «υμφωνία Μετόχων») με τθν οποία, μεταξφ άλλων, ςυμφϊνθςαν να ενεργοφν
ςυντονιςμζνα μεταξφ τουσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 (ε) του Νόμου, ϊςτε να επιδιϊξουν τθν απόκτθςθ
από κοινοφ του ελζγχου τθσ Εταιρείασ. Δυνάμει τθσ υμφωνίασ Μετόχων και κατά τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ, οι Βαςικοί Μζτοχοι αςκοφςαν από κοινοφ 15.337.102 δικαιϊματα ψιφου που
αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 55,07% του ςυνόλου των Μετοχϊν (όπωσ ορίηονται κατωτζρω) και δικαιωμάτων
ψιφου ςτθν Εταιρεία και υπερζβθςαν το όριο του 33,33%. Λόγω τθσ υπζρβαςθσ του ορίου του 33,33% των
Μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Εταιρεία, δθμιουργικθκε για τα Πρόςωπα που Ενεργοφν
υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα (όπωσ ορίηονται παρακάτω) θ υποχρζωςθ υποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 1 του Νόμου.
τθ υμφωνία Μετόχων, οι Βαςικοί Μζτοχοι ςυμφϊνθςαν όπωσ τθν ςυνεπαγόμενθ υποχρεωτικι δθμόςια
πρόταςθ διενεργιςει ο Προτείνων, εταιρεία ελεγχόμενθ από κοινοφ από τουσ Βαςικοφσ Μετόχουσ.
θμειϊνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ τα πρόςωπα που ενεργοφν ςυντονιςμζνα με τον
Προτείνοντα, βάςει του άρκρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) οι Βαςικοί Μζτοχοι, ωσ πρόςωπα που ζχουν τον
απϊτατο ζλεγχο του Προτείνοντα, (ii) τα πρόςωπα που ελζγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3,
παράγραφοσ 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τουσ Βαςικοφσ Μετόχουσ και κατζχουν μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, ιτοι
θ PULCLAIR COMPANY LTD θ οποία ελζγχεται και ανικει κατά 100% ςτον Γεϊργιο Θεοδόςθ – Μαλλιοφρθ και
θ PANFORCE LIMITED θ οποία ελζγχεται και ανικει κατά 100% ςτον Ευςτράτιο Απζργθ και θ ANCOSTAR
HOLDINGS LIMITED, 100% μθτρικι εταιρεία του Προτείνοντα θ οποία ελζγχεται από κοινοφ και ανικει ςτουσ
Βαςικοφσ Μετόχουσ (κατά 52,75% ςτον Γεϊργιο Θεοδόςθ – Μαλιοφρθ, 20,15% ςτθν Σερζηα Θεοδόςθ του
Γεωργίου και 27,10% ςτον Ευςτράτιο Απζργθ) και (iii) τα πρόςωπα που ελζγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα
ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τουσ Βαςικοφσ Μετόχουσ και δεν κατζχουν Μετοχζσ ι
δεν ανικουν ςτον όμιλο τθσ Εταιρείασ, και είναι τα εξισ: 1. ΛΕΒΑΝΣΕ ΦΕΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΣΕ
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ΦΕΡΡΙ ΙΙΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΟ ΦΕΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΟ ΦΕΡΡΙ ΙΙΙ ΝΑΤΣΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΣΕ ΦΕΡΡΙ V ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΣΕ ΦΕΡΡΙ ΓΚΡΟΤΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3
4 και 5 ναυτικϊν εταιρειϊν), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απζργθσ –
Μ.Ε. Δθμθτροκάλλθ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΣΗΜΑΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, και 10. Ramani Company Limited (από κοινοφ τα «Πρόςωπα που Ενεργοφν υντονιςμζνα
με τον Προτείνοντα» ι τα «υντονιςμζνα Πρόςωπα»). Πζραν αυτϊν, δεν υπάρχουν άλλα πρόςωπα που
ενεργοφν ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα.
θ

Κατά τθν 19 Ιουνίου 2020 (ςτο εξισ θ «Ημερομθνία Δθμιουργίασ Τποχρζωςθσ Τποβολισ Δθμόςιασ
Πρόταςθσ») και κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων και τα Πρόςωπα που Ενεργοφν
υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεςα και ζμμεςα 15.337.102 Μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου
τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό φψουσ περίπου 55,07% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Ζτςι, κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ
Πρόταςθσ, οι μετοχζσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ανζρχονταν ςε 12.510.898 Μετοχζσ (ςτο εξισ οι «Μετοχζσ τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ»), οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό περίπου 44,93% του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδίων
Μετοχϊν που κατζχει θ Εταιρεία.
Περαιτζρω, από τθν Ημερομθνία Δθμιουργίασ Τποχρζωςθσ Τποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ μζχρι και τθν
17.09.2020, ο Προτείνων απζκτθςε μζςω του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ςτο εξισ το «Χ.Α.») ςυνολικά
5.947.453 Μετοχζσ, ςε τιμι ανά Μετοχι ίςθ με το Προςφερόμενο Αντάλλαγμα (όπωσ ορίηεται κατωτζρω),
που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό περίπου 21,36% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ.
υνεπϊσ, κατά τθν 18.09.2020, ο Προτείνων και τα υντονιςμζνα Πρόςωπα κατείχαν, άμεςα και ζμμεςα,
ςυνολικά 21.284.555 Μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου τθσ Εταιρείασ, που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό
περίπου 76,43% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ.
Κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςθσ, το καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε
€8.354.400,00 και διαιρείται ςε 27.848.000 κοινζσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου Μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ
€0,30 εκάςτθσ (ςτο εξισ οι «Μετοχζσ»), οι οποίεσ διαπραγματεφονται ςτθν «Κφρια Αγορά» του Χ.Α.
2. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ
Σο προςφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, ςε μετρθτά, για τθν απόκτθςθ κάκε Μετοχισ τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ, θ οποία κα του προςφερκεί νομίμωσ και εγκφρωσ (ςτο εξισ οι «Προςφερόμενεσ
Μετοχζσ») κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ (ςτο εξισ θ «Περίοδοσ
Αποδοχισ»), ανζρχεται ςε €0,47 (ςτο εξισ το «Προςφερόμενο Αντάλλαγμα»).
χετικά με το Προςφερόμενο Αντάλλαγμα ςθμειϊνονται τα εξισ:
1.

2.

3.

θ μζςθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ Μετοχισ ςτακμιςμζνθ με τον όγκο ςυναλλαγϊν (ςτο εξισ
«MXTM») κατά τουσ τελευταίουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ Ημερομθνίασ Δθμιουργίασ
Τποχρζωςθσ Τποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ανζρχεται ςε €0,3723.
οφτε ο Προτείνων οφτε οποιοδιποτε Πρόςωπο που Ενεργεί υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα
απζκτθςε Μετοχζσ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που προθγοφνται τθσ Ημερομθνίασ Δθμιουργίασ
Τποχρζωςθσ Τποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
Ο Προτείνων όριςε τθν εταιρεία με τθν επωνυμία Deloitte Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν
Λογιςτϊν, ωσ ανεξάρτθτο αποτιμθτι (ςτο εξισ ο «Αποτιμθτισ») για τθ διενζργεια αποτίμθςθσ και
ςφνταξθσ ςχετικισ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ για τισ κινθτζσ αξίεσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ (ςτο εξισ θ «Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ»), δεδομζνου ότι, ςυνζτρεξαν οι
προχποκζςεισ: i) του άρκρου 9 παράγραφοσ 6 περίπτωςθ (β) δεφτερο εδάφιο του Νόμου, κακϊσ
κατά τουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ Ημερομθνίασ Δθμιουργίασ Τποχρζωςθσ Τποβολισ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ, οι πραγματοποιθκείςεσ ςυναλλαγζσ επί των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ δεν
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υπερζβθςαν το 10% του ςυνόλου των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ, ςυγκεκριμζνα ανιλκαν ςε 1,93% του
ςυνόλου αυτϊν και ii) του άρκρου 9, παράγραφοσ 6, περίπτωςθ (γ) κακϊσ το εφλογο και δίκαιο
αντάλλαγμα όπωσ προςδιορίηεται με τα κριτιρια τθσ παρ. 4 του άρκρου 9 του Νόμου, ιτοι €0,3723
ανά Μετοχι, υπολείπεται του ογδόντα τοισ εκατό (80%) τθσ λογιςτικισ αξίασ ανά Μετοχι, με βάςθ
τα ςτοιχεία του μζςου όρου των τελευταίων δφο δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων του ν.
3556/2007, ιτοι €0,617 ανά Μετοχι. Η τιμι που προζκυψε από τθν παραπάνω αποτίμθςθ
ανζρχεται ςε €0,45 ανά Μετοχι και θ ςχετικι Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ δθμοςιεφτθκε ςφμφωνα με το
άρκρο 16 παρ.1 του Νόμου.
Επομζνωσ το Προςφερόμενο Αντάλλαγμα πλθροί τα κριτιρια του «δίκαιου και εφλογου» ανταλλάγματοσ
κατ’ άρκρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.
Σο Προςφερόμενο Αντάλλαγμα:
- Τπερβαίνει κατά περίπου 26% τθ ΜΧΣΜ κατά τουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ Ημερομθνίασ
Δθμιουργίασ Τποχρζωςθσ Τποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, θ οποία ανερχόταν ςε €0,3723.
- Τπερβαίνει κατά περίπου 59% τθν τιμι κλειςίματοσ τθσ Μετοχισ ςτο ΧΑ κατά τθν προθγοφμενθ
θμερομθνία από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ
Δθμόςια Πρόταςθ, ιτοι τθν 19 Ιουνίου 2020, θ οποία ανερχόταν ςε €0,296 και
- Τπερβαίνει κατά περίπου 2% τθν τιμι ανά Μετοχι που προζκυψε από τθν Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ του
Αποτιμθτι.
Πζραν του Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ, ο Προτείνων κα αναλάβει για λογαριαςμό των μετόχων που κα
αποδεχτοφν νομίμωσ και εγκφρωσ τθ Δθμόςια Πρόταςθ (ςτο εξισ οι «Αποδεχόμενοι Μζτοχοι») τθν
καταβολι των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 7 τθσ κωδικοποιθμζνθσ απόφαςθσ αρ. 1 (ςυνεδρίαςθ
223/28.1.2014) του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ «Ελλθνικό Κεντρικό Αποκετιριο Σίτλων Ανϊνυμθ Εταιρεία»
(ςτο εξισ θ «ΕΛ.Κ.Α.Σ.») δικαιωμάτων υπζρ τθσ ΕΛ.Κ.Α.Σ. για τθν καταχϊριςθ τθσ εξωχρθματιςτθριακισ
μεταβίβαςθσ των μεταβιβαηομζνων Προςφερόμενων Μετοχϊν (ςτο εξισ οι «Μεταβιβαηόμενεσ Μετοχζσ») ,
ςιμερα ανερχόμενων ςε 0,08% επί τθσ αξίασ μεταβίβαςθσ (θ οποία υπολογίηεται ωσ το γινόμενο του
αρικμοφ των Μεταβιβαηόμενων Μετοχϊν επί τθ μεγαλφτερθ από τισ εξισ τιμζσ: (i) του Προςφερόμενου
Ανταλλάγματοσ, και (ii) τθσ τιμισ κλειςίματοσ τθσ Μετοχισ ςτο Χ.Α. τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ
υποβολισ των απαιτοφμενων εγγράφων του άρκρου 46 του Κωδικοποιθμζνου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ
υςτιματοσ Άυλων Σίτλων, που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 3/304/10.06.2004 απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Ε.Κ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (ο «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ .Α.Σ») ςτθν ΕΛ.Κ.Α.Σ.,
με ελάχιςτθ χρζωςθ ποςοφ ίςο με το μικρότερο μεταξφ των €20 και του 20% επί τθσ αξίασ τθσ μεταβίβαςθσ
για κάκε Αποδεχόμενο Μζτοχο ανά λογαριαςμό αξιϊν.
θμειϊνεται ότι από το καταβλθτζο Προςφερόμενο Αντάλλαγμα ςτουσ Αποδεχόμενουσ Μετόχουσ κα
αφαιρεκεί το ποςό που αναλογεί ςτο φόρο χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν, ο οποίοσ ανζρχεται ςιμερα ςε
ποςοςτό 0,20% και υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ εξωχρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ για τθ μεταβίβαςθ των
Μεταβιβαηόμενων Μετοχϊν ςτον Προτείνοντα.
Κατά ςυνζπεια, οι Αποδεχόμενοι Μζτοχοι κα λάβουν το ςυνολικό ποςό του Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ
δίχωσ τθν επιβάρυνςθ από τα δικαιϊματα υπζρ τθσ ΕΛ.Κ.Α.Σ., αλλά μειωμζνο κατά το ποςό του
προαναφερόμενου φόρου.
3. ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ
Η περίοδοσ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι Μζτοχοι δφνανται να αποδζχονται τθ Δθμόςια Πρόταςθ με τθν
υποβολι ςχετικισ ζγγραφθσ διλωςθσ αποδοχισ (ςτο εξισ θ «Διλωςθ Αποδοχισ») ςε οποιοδιποτε
υποκατάςτθμα τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ Α.Ε. (ςτο εξισ ο «Διαχειριςτισ»), ςτθν Ελλάδα κα διαρκζςει ςυνολικά
οκτϊ (8) εβδομάδεσ, με ζναρξθ ςτισ 23.09.2020 ςτισ 08:00 π.μ. (ϊρα Ελλάδοσ) και λιξθ ςτισ 18.11.2020, με το
τζλοσ του ωραρίου λειτουργίασ των τραπεηϊν που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το άρκρο 18
παράγραφοσ 2 του Νόμου (ςτο εξισ θ «Περίοδοσ Αποδοχισ»).
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Η διαδικαςία αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 2.2 του
Πλθροφοριακοφ Δελτίου.
Από, και δια τθσ προςικουςασ, ζγκυρθσ, εµπρόκεςµθσ και νόµιµθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ που
περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.2 του Πλθροφοριακοφ Δελτίου, ο Αποδεχόµενοσ Μζτοχοσ κα κεωρείται ότι
ζχει αποδεχκεί τθ ∆θµόςια Πρόταςθ.
Μζτοχοσ δφναται να κεωρθκεί ότι δεν ζχει αποδεχκεί ζγκυρα τθ Δθμόςια Πρόταςθ, ςτο βακμό που δεν ζχει
ςυμπλθρϊςει νομίμωσ και προςθκόντωσ τθ Διλωςθ Αποδοχισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ κακϊσ και τα προβλεπόμενα ςτο Πλθροφοριακό Δελτίο.
4. ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ
Οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ μποροφν να λάβουν δωρεάν αντίτυπα του Πλθροφοριακοφ Δελτίου, των Δθλϊςεων
Αποδοχισ και πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία υποβολισ Δθλϊςεων Αποδοχισ από όλα τα
υποκαταςτιματα του Διαχειριςτι ςτθν Ελλάδα από τισ 23.09.2020 και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Περιόδου
Αποδοχισ κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ.
Σο Πλθροφοριακό Δελτίο κα είναι διακζςιμο δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα τθσ
Σράπεηασ Πειραιϊσ Α.Ε. (ο «φμβουλοσ του Προτείνοντοσ») ςτθν Ελλάδα και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο
διαδικτυακό τόπο του υμβοφλου του Προτείνοντοσ, (www.piraeusbankgroup.com), του Χ.A. (www.helex.gr)
και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (www.hcmc.gr).
5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ
Σα αποτελζςματα τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ κα δθμοςιευκοφν με επιμζλεια του Προτείνοντοσ, εντόσ δφο (2)
εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ, ιτοι μζχρι και τθν 20.11.2020, ςτο διαδικτυακό
τόπο και ςτο Ημεριςιο Δελτίο Σιμϊν του Χ.Α., και κα κοινοποιθκοφν ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Νόμου.
Η μεταβίβαςθ των Μετοχϊν, που ζχουν νομίμωσ και εγκφρωσ προςφερκεί από τουσ Αποδεχόμενουσ
Μετόχουσ, κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 2.6
του Πλθροφοριακοφ Δελτίου.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΤ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ
Εφόςον μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων και τα Πρόςωπα που Ενεργοφν
υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα κατζχουν ςυνολικά Μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό τουλάχιςτον
90% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ο Προτείνων:
‐

Θα αςκιςει το δικαίωμα εξαγοράσ (squeeze out), ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Νόμου και τθν
Απόφαςθ 1/644/22.4.2013 του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ε.Κ., και κα απαιτιςει τθ μεταβίβαςθ
ςε αυτόν, ςε τιμι ανά Μετοχι ίςθ με το Προςφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχϊν των
υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδζχκθκαν τθ Δθμόςια Πρόταςθ, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ
προκεςμίασ των τριϊν (3) μθνϊν από το τζλοσ τθσ Περιόδου Αποδοχισ (ςτο εξισ το «Δικαίωμα
Εξαγοράσ»).

‐

Τποχρεοφται ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Νόμου να αποκτιςει χρθματιςτθριακά όλεσ τισ Μετοχζσ
που κα του προςφερκοφν εντόσ περιόδου τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων
τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςε τιμι ανά Μετοχι ίςθ προσ το Προςφερόμενο Αντάλλαγμα (ςτο εξισ το
«Δικαίωμα Εξόδου»). Σαυτόχρονα, με τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ,
ο Προτείνων κα δθμοςιοποιιςει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ και ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ του Δικαιϊματοσ Εξαγοράσ ο
Προτείνων, ο οποίοσ κα κατζχει το 100% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ κα ςυγκαλζςει αυτόκλθτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ
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με κζμα τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ διαγραφι των Μετοχϊν από το Χ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 17παρ. 5 του
Ν. 3371/2005, ςτθν οποία (γενικι ςυνζλευςθ) κα ψθφίςει ο ίδιοσ και τα Πρόςωπα που Ενεργοφν
υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα υπζρ αυτισ τθσ απόφαςθσ. Κατόπιν λιψθσ τθσ εν λόγω απόφαςθσ από τθ
Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία κα υποβάλει προσ τθν Ε.Κ. αίτθμα διαγραφισ τθσ
Εταιρείασ από το Χ.Α.
ε περίπτωςθ που ο Προτείνων κατζχει ςυνολικά Μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μικρότερο του
90% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ο
Προτείνων προτίκεται να ςυνεχίςει, με τθν επιφφλαξθ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, τισ προςπάκειεσ για τθ
διαγραφι των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ από το Χ.Α.
7. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ
Η παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ, δεν αποτελεί πρόταςθ για αγορά μετοχϊν και δεν απευκφνεται με κανζνα
τρόπο ι κακ' οιονδιποτε τφπο (ζγγραφο ι άλλωσ πωσ), άμεςα ι ζμμεςα, ςε πρόςωπα (νομικά ι φυςικά) ςε
οιαδιποτε δικαιοδοςία πλθν τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, όπου θ διενζργεια μίασ τζτοιασ πρόταςθσ ι θ
ταχυδρόμθςθ/διανομι τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ είναι παράνομθ ι αποτελεί παραβίαςθ οποιαςδιποτε
εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ, διατάξεωσ ι κανονιςμοφ ι υπόκειται ςε περιοριςμοφσ (ςτο εξισ οι «Εξαιρούμενες
Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεφεται θ αποςτολι, διανομι, ταχυδρόμθςθ ι κακ' οιονδιποτε άλλο τρόπο
προϊκθςθ αντιγράφων ι αντιτφπων του Πλθροφοριακοφ Δελτίου και κάκε ςχετικοφ με τθν παροφςα
Δθμόςια Πρόταςθ εγγράφου ι άλλου υλικοφ από οποιοδιποτε πρόςωπο (φυςικό ι νομικό) προσ ι θ λιψθ
από τισ Εξαιροφμενεσ Χϊρεσ.
Ωσ εκ τοφτου, πρόςωπα τα οποία τυχόν λάβουν τθν παροφςα ανακοίνωςθ, το Πλθροφοριακό Δελτίο ι
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ςχετικό με τθ Δθμόςια Πρόταςθ κα πρζπει να ενθμερωκοφν προςθκόντωσ και να
λάβουν υπόψθ τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ. Ο Προτείνων, ο Σφμβουλοσ και ο Διαχειριςτισ δεν φζρουν
οιαδιποτε ευκφνθ για τθν παραβίαςθ των παραπάνω απαγορεφςεων από οιοδιποτε πρόςωπο.
Η παροφςα ανακοίνωςθ δεν υποκακιςτά το ςφνολο του κειμζνου του Πλθροφοριακοφ Δελτίου ςτο οποίο κα
πρζπει να ανατρζξει και το οποίο κα πρζπει να μελετιςει κάκε ενδιαφερόμενοσ.
Εκτόσ αν ορίηονται άλλωσ ςτθν παροφςα, οι όροι με αρχικά κεφαλαία φζρουν τθν ζννοια και τθν ερμθνεία
που τουσ αποδίδεται ςτο Πλθροφοριακό Δελτίο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
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