MIG REAL ESTATE
ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ
ΑΘΗΛΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ - ΠΡΟΘΙΖΖ ΠΡΟ ΣΟ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΟ ΘΟΗΛΟ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟEΗΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ 2.500.000
ΛΔΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΚΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΠΡΖΛ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ «ΚΔΠΑΗΑ & ΚΗΘΟΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖ» ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΑΜΗΩΛ ΡΝ
ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΩΛ ΝΞΩΠ ΑΞΝΦΑΠΗΠΡΖΘΔ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΘΡΑΘΡΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ
ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟEΗΑΠ ΠΡΗΠ 15.05.2009.
ΓΖΚΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΛ 08 ΗΟΤΙΗΟΤ ΔΩ ΘΑΗ ΣΖΛ 10 ΗΟΤΙΗΟΤ 2009
ΘΤΡΗΟΗ ΑΛΑΓΟΥΟΗ
ΣΖ ΓΖΚΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΚΒΟΤΙΟ ΔΘΓΟΖ

ΙΟΗΠΟΗ ΑΛΑΓΟΥΟΗ
ΡΟΑΞΔΕΑ MILLENNIUM BANK Α.Δ., ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ., EFG TELESIS
FINANCE Α.Δ.Ξ.Δ.., ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ., EUROXX ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ..
Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο MIG REAL ESTATE Α.Δ.Δ.Α.Ξ. (εθεμήο ε
«Δηαηξεία») ηεο 15.05.2009 απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Αγνξά
Αμηώλ ηνπ Σ.Α. (θαηεγνξία «Κεζαία θαη Κηθξή Θεθαιαηνπνίεζε») θαη εηδηθόηεξα:
Ρελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά € 7.500.000 κε θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε
2.500.000 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ (εθεμήο νη «Ξξνζθεξόκελεο Κεηνρέο»),
νλνκαζηηθήο αμίαο € 3,00 ε θάζε κία, θαιππηόκελε σο εμήο:
o

o
o

Ξνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ κεηνρώλ ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο (ήηνη 750.000
κεηνρέο) ζα δηαηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ
Θεζκηθώλ θαη Ινηπώλ Δπελδπηώλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
2/460/10.01.2008 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, θαη
Ξνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ κεηνρώλ ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο (ήηνη 750.000
κεηνρέο) ζα δηαηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ Ηδησηώλ Δπελδπηώλ.
Ξνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ κεηνρώλ (ήηνη 1.000.000 κεηνρέο) ζα θαηαλεκεζεί
κεηαμύ ησλ δύν θαηεγνξηώλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή δήηεζε πνπ ζα εθδεισζεί ζε θάζε
θαηεγνξία επελδπηώλ.

Ρελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην γηα ηε ξύζκηζε θάζε ζρεηηθνύ
ζέκαηνο εληόο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα δηαηεζνύλ σο
αλσηέξσ, θαζώο θαη γηα ηε ζπκθσλία κε ηνπο αλαδόρνπο ηεο έθδνζεο ησλ κεηνρώλ ηελ
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ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ, θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό ζέκα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Θάζε επηπιένλ πνζό πέξαλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε λέαο κεηνρήο ζα αρζεί ζε πίζησζε
ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ».
Ρελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.
Γηα ηελ παξνύζα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη πξόβιεςε γηα κεξηθή θάιπςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ.1 ηνπ Θ.Λ.2190/1920. Πε πεξίπησζε πνπ δελ αλαιεθζεί ην
ζύλνιν ησλ Ξξνζθεξόκελσλ Κεηνρώλ κε Γεκόζηα Ξξνζθνξά από ην επελδπηηθό θνηλό, ηόηε
ε Γεκόζηα Ξξνζθνξά ζα αθπξσζεί θαη ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηώλ ζα απνδεζκεπηνύλ θαη ζα
ηνπο απνδνζνύλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ε Γεκόζηα Ξξνζθνξά θαιπθζεί αιιά βάζεη ησλ νξηζηηθώλ ζηνηρείσλ
θαηαλνκήο δελ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο επαξθνύο δηαζπνξάο, νη Αλάδνρνη ζα
δηαηεξήζνπλ ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηώλ δεζκεπκέλα ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ
εγγξαθόκελσλ κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο πεξί ηεο εηζαγσγήο από ην Γ.Π. ηνπ
Σ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή απόθαζε είλαη αξλεηηθή, ηόηε ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηώλ
ζα απνδεζκεπηνύλ θαη ζα ηνπο απνδνζνύλ.
Νη Αλάδνρνη δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ όξσλ πεξί
δηαζπνξάο ησλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νύηε πξνο
ηηο ζπλέπεηεο από ηπρόλ κε ηθαλνπνίεζε ησλ όξσλ απηώλ.
Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία, ηηο κεηνρέο θαη ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ λέσλ
κεηνρώλ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ
εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηεο 25.06.2009, κόλνλ όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ
επελδπηηθνύ θνηλνύ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ)
809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ. Ρν Δλεκεξσηηθό Γειηίν είλαη
δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ 01.07.2009 ζηηο αθόινπζεο
ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2(δ) ηνπ Λ. 3401/2005:
ΥΡΖΚΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΛΩΛ
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/CandidateCo/Prospectus/
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΟΡΑ
http://www.hcmc.gr
MIG REAL ESTATE ΑΛΩΛΤΚΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΘΗΛΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
http://www.migre.gr/
ΘΤΡΗΟΗ ΑΛΑΓΟΥΟΗ
MARFIN ΔΓΛΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.
http://www.marfinegnatiabank.gr
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=291545&lang=1&nt=78
ΤΚΒΟΤΙΟ ΔΘΓΟΖ
ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.
http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Analysis.aspx?ANID=10
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ΙΟΗΠΟΗ ΑΛΑΓΟΥΟΗ
ΣΡΑΠΔΕΑ MILLENNIUM BANK Α.Δ.
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/
ΓεκόζηαΔγγξαθή_GR/
ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer_story.jsp?docid=3A65387CDE0E4BE065
C9BD40AA3705&topic=Customers_PrivateCustomers&cabinet=Customers_Services&lang=gr
EFG TELESIS FINANCE Α.Δ.Π.Δ.Τ.
http://www.eurobank.gr/online/home/Disclaimer.aspx?id=71
ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224
EUROXX ΥΡΖΚΑΣΗΣΖΡΗΑΘΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
http://www.euroxx.gr/files/MIGRealEstate.pdf
Ρν Δλεκεξσηηθό Γειηίν είλαη επίζεο δηαζέζηκν ζε έληππε κνξθή ζε όιε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα από ηελ 03.07.2009 ζηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα ησλ Θπξίσλ Αλαδόρσλ, ηνπ
Ππκβνύινπ Έθδνζεο θαη ησλ Ινηπώλ Αλαδόρσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξαγξάθνπο 1δ
& 7 ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο 3/460/10.01.2008
«Θαλνληζκόο Αλαδνρώλ», όπσο ηζρύνπλ.
ΑΛΑΚΔΛΟΚΔΛΟ ΥΡΟΛΟΓΗΑΓΡΑΚΚΑ
Ρν αλακελόκελν ρξνλνδηάγξακκα δηάζεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεηνρώλ κε Γεκόζηα
Ξξνζθνξά είλαη ην αθόινπζν:
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ
25 Ηνπλίνπ
30 Ηνπλίνπ

1 Ηνπιίνπ

ΓΔΓΟΛΟ
Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο
Γεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν θαζώο θαη ζην Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκώλ
ηνπ Σ.Α. ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ηόπνπ δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
κέζσ ηεο Αλαθνίλσζεο-Ξξόζθιεζεο ζην επελδπηηθό θνηλό
Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ

04 Ηνπιίνπ &5
Ηνπιίνπ
08 Ηνπιίνπ
10 Ηνπιίνπ
13 Ηνπιίνπ

Αλαθνίλσζε δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ κέζσ ηεο ΑλαθνίλσζεοΞξόζθιεζεο ζην επελδπηηθό θνηλό
Έλαξμε Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο
Ιήμε Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο
Αλαθνίλσζε ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο θαη θαηαλνκή ησλ Ξξνζθεξόκελσλ
κεηνρώλ
16 Ηνπιίνπ
Απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ επελδπηώλ θαη θαηαβνιή αληηηίκνπ ησλ
θαηαλεκεζεηζώλ κεηνρώλ από ηνπο Θεζκηθνύο θαη Ινηπνύο Δπελδπηέο θαη
Ηδηώηεο Δπελδπηέο γηα ην ηκήκα ηεο Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ κε
Γεκόζηα Ξξνζθνξά
17 Ηνπιίνπ*
Έγθξηζε από ην Γ.Π. ηνπ Σ.Α. ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ
κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α.
22 Ηνπιίνπ
Ξίζησζε ησλ κεηνρώλ ζηνπο Ινγαξηαζκνύο Αμηώλ ησλ δηθαηνύρσλ
επελδπηώλ
23 Ηνπιίνπ
Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζην
Σ.Α. ζηε θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο.
*Ρειεί ππό ηελ αίξεζε ηεο ζύγθιεζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Σ.Α. ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία
πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηε δηαζπνξά θαη ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο.
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Ρν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη από αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα
κεηαβιεζεί. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Ρύπν.
ΣΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ
Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ κε Γεκόζηα Ξξνζθνξά κεηνρώλ (εθεμήο ε «Ρηκή
Γηάζεζεο») ζα θαζνξηζηεί από ηνπο Θπξίνπο Αλαδόρνπο, ζε ζπλελλόεζε κε ην Γ.Π. ηεο
Δθδόηξηαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ην άξζξν 8 ηεο
απόθαζεο 2/460/10.01.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύνπλ. Ζ Ρηκή Γηάζεζεο
ζα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ζα δεκνζηεπζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν
8 ηεο απόθαζεο 2/460/10.01.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ Λ. 3401/2005, ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο. Ραπηόρξνλα κε ηνλ θαζνξηζκό ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ζα απνθαζηζηεί θαη
ε νξηζηηθή θαηαλνκή ησλ Ξξνζθεξόκελσλ Κεηνρώλ.
Πεκεηώλεηαη όηη, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα
ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη Θεζκηθνί θαη Ινηπνί Δπελδπηέο ζην Βηβιίν Ξξνζθνξώλ
(βι. ζρεηηθά θαησηέξσ), αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ Pre Marketing ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηνπο Ινηπνύο Αλαδόρνπο, ζε ζπλεθηίκεζε ηόζν ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπγθπξίαο όζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο
Δηαηξείαο. Θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Βηβιίνπ Ξξνζθνξώλ νη Θύξηνη
Αλάδνρνη έιαβαλ ελδεηθηηθέο πξνζθνξέο από επαξθή αξηζκό Θεζκηθώλ θαη Ινηπώλ
Δπελδπηώλ, νη νπνίνη θαιύπηνπλ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο αγνξάο, ώζηε λα πξνζδηνξίζνπλ,
ζύκθσλα κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, ηελ ηηκή πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο ζπλζήθεο
δήηεζεο ηεο αγνξάο.
Ζ Ρηκή Γηάζεζεο ζα είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο επελδπηέο, Θεζκηθνύο & Ινηπνύο θαη Ηδηώηεο,
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηάζεζε κεηνρώλ κε Γεκόζηα Ξξνζθνξά.
Πύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απόθαζεο 2/460/10.01.2008 ηνπ Γ.Π. ηεο
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ε Ρηκή Γηάζεζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζε ύςνο ζην νπνίν
δελ θαιύπηεηαη πιήξσο ε πξνζθνξά, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ην θαηώηαην όξην ηνπ
δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ.
Ζ Ρηκή Γηάζεζεο ζα θαζνξηζζεί κε βάζε ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινπλ νη Θεζκηθνί θαη
Ινηπνί Δπελδπηέο ζην Βηβιίν Ξξνζθνξώλ (δηαδηθαζία «Βook building»). Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία
ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζα αθνινπζεζεί γηα ην κέξνο ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο πνπ αθνξά
ηνπο Θεζκηθνύο θαη Ινηπνύο Δπελδπηέο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηόρξνλα κε ηηο εγγξαθέο
ησλ Ηδησηώλ Δπελδπηώλ.
Νη Θεζκηθνί θαη Ινηπνί Δπελδπηέο ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κέζσ ησλ Αλαδόρσλ,
γηα ηηο Ξξνζθεξόκελεο Κεηνρέο εληόο ηνπ δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ πνπ ζα νξηζηεί από
ηνπο Θπξίνπο Αλαδόρνπο ζε ζπλελλόεζε κε ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, θαη ζα δεκνζηεπζεί
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3401/2005 ην αξγόηεξν ηελ πξνηεξαία ηεο
έλαξμεο ηεο πεξηόδνπ ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαζώο θαη κε ηελ αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε
ζην επελδπηηθό θνηλό. Πηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζπλνιηθό πνζό
ζην νπνίν δύλαηαη λα αλέιζεη ε Γεκόζηα Ξξνζθνξά.
Ζ αλώηαηε ηηκή ηνπ δεζκεπηηθνύ εύξνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θαηώηαηε ηηκή ηνπ εύξνπο
θαηά πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 20%. Πε θάζε πεξίπησζε, ε Ρηκή Γηάζεζεο ζα θαζνξηζηεί
εληόο δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ θαη ζα αλαθνηλσζεί ηε 13.07.2009.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 3 ηνπ Λ.3401/2005, νη επελδπηέο νη
νπνίνη έρνπλ ήδε ζπκθσλήζεη λα αγνξάζνπλ ηηο θηλεηέο αμίεο ή έρνπλ εγγξαθεί γηα ηελ
αγνξά θηλεηώλ αμηώλ, κπνξνύλ λα απνζύξνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ην αξγόηεξν κέζα
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ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δεζκεπηηθνύ εύξνπο ηηκώλ δηάζεζεο
ησλ κεηνρώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1 ηεο απόθαζεο
2/460/10.01.2008 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Ρηκή Γηάζεζεο βιέπε Θεθ. 4.3.1 «Ρηκή
Γηάζεζεο Κεηνρώλ κε Γεκόζηα Ξξνζθνξά» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ
θαηαξηίζηεθε γηα ηε Γεκόζηα Ξξνζθνξά.
ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑΗ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΣΩΛ ΚΔΣΟΥΩΛ
Νη εγγξαθέο ησλ ελδηαθεξόκελσλ επελδπηώλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ησλ
θαηαζηεκάησλ ησλ Θπξίσλ Αλαδόρσλ MARFIN ΔΓΛΑΡΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. θαη ΡΟΑΞΔΕΑ
ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ. , ησλ ινηπώλ Αλαδόρσλ ΡΟΑΞΔΕΑ MILLENNIUM BANK Α.Δ., ΔΚΞΝΟΗΘΖ
ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ., EFG TELESIS FINANCE Α.Δ.Ξ.Δ.., ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ.,
EUROXX ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ.. θαζώο θαη ηεο EFG Eurobank Ergasias από ηελ πξώηε
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο.
Αλώηαην όξην εγγξαθήο γηα θάζε επελδπηή είλαη ην ζύλνιν ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο,
δειαδή έως 2.500.000 μεηοτές.
Νη επελδπηέο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεκόζηα Ξξνζθνξά πξέπεη λα ηεξνύλ ελεξγό Κεξίδα
Δπελδπηή θαη Ινγαξηαζκό Αμηώλ ζην Πύζηεκα Άπισλ Ρίηισλ (Π.Α.Ρ) πξνθεηκέλνπ λα
θαηαρσξεζνύλ νη κεηνρέο πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ν θσδηθόο αξηζκόο ηεο Κεξίδαο Δπελδπηή θαη
ν αξηζκόο ηνπ Ινγαξηαζκνύ Αμηώλ ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο. Δπίζεο, νη
επελδπηέο πξέπεη λα νξίδνπλ ην Σεηξηζηή πνπ επηζπκνύλ γηα ηηο κεηνρέο πνπ ζα ηνπο
θαηαλεκεζνύλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ θσδηθό ηνπ αξηζκό ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. Πηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ επηζπκεί λα νξίζεη Σεηξηζηή, ζηελ αίηεζε
εγγξαθήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηεο Δ.Σ.Α.Δ. (999), πξνθεηκέλνπ νη
κεηνρέο ηνπ λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ Δηδηθό Ινγαξηαζκό ηεο Κεξίδαο ηνπ, ηνλ ρεηξηζκό ηνπ
νπνίνπ έρεη ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο Δ.Σ.Α.Δ. Ππληζηάηαη πάλησο ζηνπο επελδπηέο λα νξίδνπλ
Σεηξηζηή ζηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη λα απνθεύγνπλ ηε κεηαθνξά ησλ κεηνρώλ ηνπο ζηνλ
Δηδηθό Ινγαξηαζκό, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ, ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
λα δηελεξγνύλ πξάμεηο επί ησλ κεηνρώλ πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνύλ.
Νη αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ επελδπηώλ γίλνληαη δεθηέο εθόζνλ, είηε έρεη θαηαβιεζεί ζηνπο
Αλαδόρνπο ζε κεηξεηά ή κε ηξαπεδηθή επηηαγή ην ηζόπνζν ηεο ζπκκεηνρήο, είηε έρεη
δεζκεπζεί ην ηζόπνζν ηεο ζπκκεηνρήο ζε πάζεο θύζεσο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο
θαηαζέζεσλ ηνπ επελδπηή ή ζε ινγαξηαζκνύο ησλ άπισλ ηίηισλ νκνιόγσλ ή εληόθσλ
γξακκαηίσλ θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ρσξώλ ηεο «Εώλεο Α» όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ
Ξ.Γ.Ρ.Δ. /2054/1992 (εθεμήο «Εώλεο Α»), είηε, ηέινο, έρεη δεζκεπζεί ην πξντόλ ζπκθσλίαο
επαλαγνξάο θπζηθώλ ηίηισλ (Reverse Repos) θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ηεο «Εώλεο Α».
Ζ εγγξαθή ζηε Γεκόζηα Ξξνζθνξά δελ κπνξεί λα γίλεη κε πξνζσπηθή επηηαγή, ή κε ηελ
δέζκεπζε άιισλ αμηνγξάθσλ ή αμηώλ, όπσο κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ή κε ηελ παξνρή
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο εμαζθάιηζεο, όπσο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ελερύξνπ επί
αμηνγξάθσλ, εθρώξεζεο απαηηήζεσλ θ.ιπ. Νη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν εθόζνλ νη
επελδπηέο είλαη δηθαηνύρνη ή ζπλδηθαηνύρνη ησλ ινγαξηαζκώλ βάζεη ησλ νπνίσλ εγγξάθνληαη.
Δηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνύο Θεζκηθνύο θαη Ινηπνύο Δπελδπηέο, νη Αλάδνρνη κπνξνύλ κε
επζύλε ηνπο λα δέρνληαη βεβαηώζεηο από Ρξάπεδεο πνπ εδξεύνπλ ζε ρώξεο ηεο Εώλεο Α, όηη
έρνπλ δεζκεπζεί ζε απηέο ηα απαηηνύκελα γηα ηελ εγγξαθή θεθάιαηα, ζύκθσλα κε ηα
αλσηέξσ νξηδόκελα.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο επελδπηέο όηη αλ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ν
Θσδηθόο Αξηζκόο ηεο Κεξίδαο Δπελδπηή, ν Αξηζκόο ηνπ Ινγαξηαζκνύ Αμηώλ θαη ν Θσδηθόο
Αξηζκόο ηνπ Σεηξηζηή, ή αλ ν αλαγξαθόκελνο αξηζκόο είλαη ιαλζαζκέλνο, ν επελδπηήο ζα
απνθιείεηαη από ηελ θαηαλνκή ησλ κεηνρώλ.

5

Δάλ κεηά ην πέξαο ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο δηαπηζησζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο
ησλ ηδίσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία Π.A.T. ή/θαη ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία ηνπ εγγξαθόκελνπ ή δηαπηζησζνύλ από ηνπο Αλαδόρνπο κεζνδεύζεηο ησλ επελδπηώλ
γηα ηελ επίηεπμε πνιιαπιώλ εγγξαθώλ, ην ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ απηώλ ζα αληηκεησπίδεηαη
κε επζύλε ησλ Θπξίσλ Αλαδόρσλ σο εληαία εγγξαθή θαη ζα ηζρύζνπλ νη ζρεηηθνί, κε ηελ θαηά
πξνηεξαηόηεηα ηθαλνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ, πεξηνξηζκνί.
Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ πνπ δηθαηνύηαη λα απνθηήζεη θάζε
επελδπηήο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο, ζα απνδίδεηαη ζηνλ δηθαηνύρν ην ηπρόλ θαηαβιεζέλ
επηπιένλ πνζό κεηξεηώλ θαη ζα απνδεζκεύνληαη ηα πνζά θαηαζέζεσλ ή νη άπινη ηίηινη κε
ηαπηόρξνλε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ ή κε ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ ηζόπνζνπ
ηεο αμία ησλ κεηνρώλ, πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζηνλ επελδπηή θαηά πεξίπησζε, από ηα ίδηα
θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδώλ ή ησλ ΔΞΔ ζηα νπνία είρε ππνβιεζεί ε αίηεζε εγγξαθήο. Ρα
δεζκεπζέληα πνζά θαηαζέζεσλ ππόθεηληαη ζηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο θαηάζεζεο (πξνζεζκία,
επηηόθην, θ.ιπ.) κέρξη ηελ απνδέζκεπζε ηνπο θαζώο θαη ε επηζηξνθή ηνπ ηπρόλ
θαηαβιεζέληνο επηπιένλ πνζνύ κεηξεηώλ ζα γίλεηαη εληόθσο (ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα
επηηόθηα αλά Ρξάπεδα θαη θαηεγνξία θαηαζέζεσλ).
Νη επελδπηέο δελ βαξύλνληαη κε θόζηε θαη θόξνπο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ Ξξνζθεξόκελσλ
Κεηνρώλ θαη ηελ θαηαρώξεζή ηνπο ζηνπο Ινγαξηαζκνύο Αμηώλ.
Ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα θαηαλεκεζεί ζε θάζε επελδπηή ζα αληηζηνηρεί ζε αθέξαην
αξηζκό κνλάδσλ δηαπξαγκάηεπζεο. Κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ν ηίηινο ηεο κίαο (1)
κεηνρήο. Νη κεηνρέο ηεο έθδνζεο είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξώ.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ αλαιεθζεί πιήξσο ην ζύλνιν ησλ Ξξνζθεξνκέλσλ Κεηνρώλ κε
Γεκόζηα Ξξνζθνξά από ην επελδπηηθό θνηλό, νη Αλάδνρνη δελ ππνρξενύληαη λα αγνξάζνπλ
ηηο αδηάζεηεο κεηνρέο. Νη Αλάδνρνη έρνπλ αλαιάβεη κόλν ηε δηάζεζε ησλ κεηνρώλ ζην
επελδπηηθό θνηλό.
Ηδιώηες Δπενδσηές
Νη ελδηαθεξόκελνη Ηδηώηεο Δπελδπηέο ζα εγγξάθνληαη ζηελ αλώηαηε ηηκή ηνπ δεζκεπηηθνύ
εύξνπο ηηκώλ. Ζ αμία ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο Ηδηώηεο Δπελδπηέο νξίδεηαη σο ν αξηζκόο ησλ
αηηνύκελσλ κεηνρώλ επί ηελ αλώηαηε ηηκή ηνπ δεζκεπηηθνύ εύξνπο πνπ ζα αλαθνηλσζεί.
Πύκθσλα κε ηελ απόθαζε 2/460/10.01.2008 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ην
πνζνζηό κεηνρώλ πνπ ζα θαηαλεκεζεί ζηνπο Ηδηώηεο Δπελδπηέο ζα είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν
ηνπ 30% (ήηνη 750.000 κεηνρέο) θαη κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ 70% (ήηνη 1.750.000 κεηνρέο) ηνπ
ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ πνπ πξνζθέξνληαη κε Γεκόζηα Ξξνζθνξά.
Θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ Ξξνζθεξόκελσλ Κεηνρώλ ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο
Θαηεγνξίαο Ηδησηώλ Δπελδπηώλ, ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε όιεο ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο γηα ην
ηκήκα ηνπο πνπ αθνξά έως 875 μεηοτές («καηά προηεραιόηηηα όριο») εθόζνλ δηαηεζεί
ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ πνπ πξνζθέξνληαη κε
Γεκόζηα Ξξνζθνξά.
Ρν θαηά πξνηεξαηόηεηα όξην δύλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ηα θάησ κε βάζε ηε δήηεζε
πνπ ζα εθδεισζεί θαηά ηελ Γεκόζηα Ξξνζθνξά κε κείσζε ηνπ αλά επελδπηή θαηαλεκόκελνπ
αξηζκνύ κεηνρώλ.
Νη Θύξηνη Αλάδνρνη ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο ζα ελεκεξώζνπλ κεηά ην πέξαο ηεο Γεκόζηαο
Ξξνζθνξάο ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ην επελδπηηθό θνηλό γηα ην θαηά πξνηεξαηόηεηα
όξην ηεο ηειηθήο θαηαλνκήο.
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Πε ελδερόκελε κεξηθή θάιπςε ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο, ζα θαηαλεκεζεί ζηνπο επελδπηέο ην
100% ησλ κεηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ελεγξάθεζαλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αθόινπζν
πεξηνξηζκό: ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απόθαζεο 2/460/10.01.2008 ηεο
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ην αλώηαην πνζνζηό κεηνρώλ πνπ δύλαηαη λα θαηαλεκεζεί ζε
θάζε Ηδηώηε Δπελδπηή νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ξξνζθεξόκελσλ Κεηνρώλ.
Ππλεπώο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα θαηαλεκεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 50.000 κεηνρέο ζε
έλαλ Ηδηώηε Δπελδπηή.
Πηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ πξώηε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα θαηαλνκή, απομείνοσν
αδιάθεηες μεηοτές, απηέο ζα θαηαλεκεζνύλ ζηνπο επελδπηέο πνπ ελεγξάθεζαλ γηα αξηζκό
κεηνρώλ κεγαιύηεξν ηνπ ηειηθά δηακνξθσκέλνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα νξίνπ, αναλογικά με
βάζη ηο μη ικανοποιηθέν ημήμα ηης εγγραθής ηοσς και μέτρι ηοσ ορίοσ καηανομής
ηων 50.000 μεηοτών.
Θεζμικοί & Ιοιποί Δπενδσηές
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ησλ Δηδηθώλ Δπελδπηώλ ζα δηαξθέζεη από ηελ πξώηε
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο. Ρν Βηβιίν Ξξνζθνξώλ ζα θιείζεη
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηόδνπ ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο (ώξα 16:00) νπόηε όιεο νη
πξνζθνξέο όπσο ηζρύνπλ εθείλε ηε ζηηγκή ζεσξνύληαη νξηζηηθέο.
Ξνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ κεηνρώλ ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο (ήηνη 750.000 κεηνρέο)
ζα δηαηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εγγξαθώλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ Θεζκηθώλ θαη
Ινηπώλ Δπελδπηώλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 2/460/10.01.2008 απόθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε αλαινγηθήο ή
άιινπ είδνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ πξνζθνξώλ Θεζκηθώλ θαη Ινηπώλ
Δπελδπηώλ.
Αλ ε δήηεζε ζε κία από ηηο δύν θαηεγνξίεο επελδπηώλ, Θεζκηθνί θαη Ινηπνί – Ηδηώηεο,
ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο θαη δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί πιήξσο ε δήηεζε ζηελ άιιε
θαηεγνξία νη πιενλάδνπζεο κεηνρέο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία κε ηελ αληθαλνπνίεηε
δήηεζε.
Πε ελδερόκελε κεξηθή θάιπςε ηεο Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο, ζα θαηαλεκεζνύλ ζηνπο επελδπηέο
ην 100% ησλ κεηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ελεγξάθεζαλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αθόινπζν
πεξηνξηζκό: ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 2/460/10.01.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ην
αλώηαην πνζνζηό κεηνρώλ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε θάζε Δπελδπηή ηεο Θαηεγνξίαο
Θεζκηθώλ θαη Ινηπώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4% ηνπ ζπλόινπ ησλ Ξξνζθεξνκέλσλ κε
Γεκόζηα Ξξνζθνξά Κεηνρώλ. Ππλεπώο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα θαηαλεκεζνύλ
πεξηζζόηεξεο από 100.000 κεηνρέο ζε έλα Δπελδπηή ηεο θαηεγνξίαο Θεζκηθώλ θαη Ινηπώλ.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ κεηνρώλ παξέρνληαη
ζηα θεθάιαηα 4.2 «Ξιεξνθνξίεο Πρεηηθά κε ηηο Θηλεηέο Αμίεο πνπ Δηζάγνληαη πξνο
Γηαπξαγκάηεπζε», 4.3 «Πηνηρεία Ξξνζθνξάο» θαη 4.6 «Ξιεξνθνξίεο Πρεηηθά κε ηελ
Αλαδνρή» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα ηε Γεκόζηα
Ξξνζθνξά.
Αθήνα, 30.06.2009
Σο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης
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