ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ «ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG
REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» ΕΝΑΝΣΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 3,10 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ
Σφμφωνα με το Άρκρο 23 του Ν. 3461/2006 (ςτο εξισ ο «Νόμοσ»), θ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» (ςτο εξισ ο «Προτείνων»)
ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ υποχρεωτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ (ςτο εξισ θ «Δημόςια
Πρόταςη»), τθν οποία υπζβαλε ο Προτείνων ςτισ 19 Αυγοφςτου 2014 (ςτο εξισ θ
«Ημερομηνία τησ Δημόςιασ Πρόταςησ») για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των κοινϊν
ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» (ςτο εξισ θ «Εταιρεία»), ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ θ κάκε μία
(ςτο εξισ οι «Μετοχζσ»), τισ οποίεσ δεν κατείχε, άμεςα ι ζμμεςα, ο Προτείνων ι/και
οποιοδιποτε πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα ι για λογαριαςμό
του κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου.
Οι λζξεισ και φράςεισ κακώσ και ο ςυνδυαςμόσ λζξεων και φράςεων με αρχικά κεφαλαία
γράμματα, των οποίων ο οριςμόσ δίδεται ςτο Πλθροφοριακό Δελτίο που ςυνζταξε ο
Προτείνων, ενζκρινε το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ςτισ 22
Σεπτεμβρίου 2014 και δθμοςιεφκθκε ςφμφωνα με το Νόμο κα ζχουν τθν ίδια ζννοια όταν
χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ, εκτόσ εάν ορίηονται διαφορετικά ςτθν
παροφςα ι άλλωσ προκφπτει από τα ςυμφραηόμενα.
1. Η Περίοδοσ Αποδοχισ ξεκίνθςε ςτισ 24 Σεπτεμβρίου και ζλθξε ςτισ 22 Οκτωβρίου 2014.
Κατά τθ διάρκεια τθσ Περιόδου Αποδοχισ, 240 Μζτοχοι αποδζχκθκαν νομίμωσ και εγκφρωσ
τθ Δθμόςια Πρόταςθ (ςτο εξισ οι «Αποδεχθζντεσ Μζτοχοι»), προςφζροντασ ςυνολικά
1.951.053 Μετοχζσ, που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό περίπου 13,86% του ςυνολικοφ
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ (ςτο
εξισ οι «Προςφερθείςεσ Μετοχζσ»).
2. Ο Προτείνων δεν απζκτθςε μζςω του Χρθματιςτθρίου ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο
Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ κατά το διάςτθμα από τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ
μζχρι και τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ. Επομζνωσ, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ των Προςφερκειςϊν Μετοχϊν, ο Προτείνων κα κατζχει
ςυνολικά 13.605.064 Μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό περίπου 96,67% του
ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ
Εταιρείασ. Επιπλζον Μετοχζσ που τυχόν αποκτιςει ο Προτείνων μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου
Αποδοχισ μζχρι και τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ ωσ άνω εξωχρθματιςτθριακισ
μεταβίβαςθσ δεν περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω ποςοςτό.
3. Η καταβολή του Προςφερόμενου Σιμήματοσ ςτουσ Αποδεχθζντεσ Μετόχουσ θα
ξεκινήςει ςτισ 29 Οκτωβρίου 2014. Η «Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» κα καταβάλει το
Προςφερόμενο Τίμθμα ςε κάκε Αποδεχκζντα Μζτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο
αυτόσ/αυτι ζχει επιλζξει ςτθν οικεία Διλωςθ Αποδοχισ, δθλαδι: είτε (i) με κατάκεςθ ςε
τραπεηικό λογαριαςμό του/τθσ ςτθν «Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.», είτε (ii) τοισ
μετρθτοίσ ςτον Αποδεχκζντα Μζτοχο ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα τθσ «Εκνικι Τράπεηα

τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» ςτθν Ελλάδα, με τθν προςκόμιςθ τθσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου
του/τθσ (για νομικά πρόςωπα, τθν εξουςιοδότθςθ με βεβαίωςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ
των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για τθν εταιρεία, από ςυνεργαηόμενθ τράπεηα) και
ζγκυρου αντιγράφου τθσ Διλωςθσ Αποδοχισ, είτε (iii) με πίςτωςθ του Χειριςτι του
Αποδεχκζντα Μετόχου.
4. Δεδομζνων των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων ενθμερϊνει ότι:
α) δεν κα αςκιςει το Δικαίωμα Εξαγοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Νόμου, και β)
υποχρεοφται να αποκτιςει χρθματιςτθριακά όλεσ τισ Μετοχζσ οι οποίεσ κα του
προςφερκοφν εντόσ περιόδου τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
παροφςασ ανακοίνωςθσ, ζναντι καταβολισ του προςφερκζντοσ τιμιματοσ των 3,10 Ευρϊ
ανά Μετοχι ςε μετρθτά, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Ν. 3461/2006 («Δικαίωμα εξόδου»).
Προσ το ςκοπό αυτό, ο Προτείνων ζχει δϊςει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ αγοράσ προσ τα μζλθ
του Χρθματιςτθρίου που κα εκτελζςουν τισ ςχετικζσ χρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ.

