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ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΩΝ € 3,10 ΣΟΙ ΜΕΣΡΗΣΟΙ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ
(ςφμφωνα με το Ν. 3461/2006)
Ανακοινϊνεται ότι, τθν 22α επτεμβρίου 2014 (θ «Ημερομθνία του Πλθροφοριακοφ Δελτίου»), το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ενζκρινε, κατ’ αρ. 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006 (ο
«Νόμοσ»), όπωσ ιςχφει, το πλθροφοριακό δελτίο (το «Πλθροφοριακό Δελτίο») τθσ Τποχρεωτικισ Δθμόςιασ
Πρόταςθσ (θ «Δθμόςια Πρόταςθ»), που θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» και ζδρα ςτθν οδό Καραγεϊργθ ερβίασ 6, 105 62 Ακινα,
(ο «Προτείνων») υπζβαλλε τθν 19θ Αυγοφςτου 2014 (θ «Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ») προσ τουσ
μετόχουσ τθσ εταιρείασ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» με
καταςτατικι ζδρα ςτθν οδό Σηωρτη 4, 106 77 Ακινα (θ «Εταιρεία»). Σθν ίδια θμερομθνία, ο Προτείνων
υπζβαλε προσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και κοινοποίθςε ςτθν Εταιρεία ςχζδιο του Πλθροφοριακοφ
Δελτίου και δθμοςίευςε ανακοίνωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο και το Ημεριςιο Δελτίο Σιμϊν του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (το «Χ.Α.») περί τθσ ωσ άνω υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
1.

ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

Σο Πλθροφοριακό Δελτίο, ωσ εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και οι δθλϊςεισ
αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, κα διατίκενται δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ, ςε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταςτιματα τθσ «Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» (ο «Διαχειριςτήσ»),
από τθν 24θ επτεμβρίου 2014 και κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Περιόδου Αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ
(ωσ ακολοφκωσ ορίηεται). Επίςθσ, οι μζτοχοι κα μποροφν από τθν 24θ επτεμβρίου 2014 και κακ' όλθ τθ
διάρκεια τθσ Περιόδου Αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, να λαμβάνουν χωρίσ χρζωςθ αντίγραφα του
Πλθροφοριακοφ Δελτίου από τθν ζδρα (Αιόλου 86, 10232 Ακινα) και τα υποκαταςτιματα του Διαχειριςτι,
από τα γραφεία του Προτείνοντοσ (Καραγεϊργθ ερβίασ 6, 10562 Ακινα) κακϊσ και από τα γραφεία του
υμβοφλου «NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ.» (Μιχαλακοποφλου 91, 11528 Ακινα).
Επίςθσ το Πλθροφοριακό Δελτίο κα είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι και από το διαδικτυακό τόπο
του Προτείνοντοσ (www.nbgpangaea.gr) και του υμβοφλου «NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ.»
(www.nbgsecurities.com).

2.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

Σθν 12θ Αυγοφςτου 2014, θ Marfin Investment Group Holdings A.E. μεταβίβαςε ςτον Προτείνοντα μζςω
προςυμφωνθμζνθσ χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ πακζτο (block trade), το ςφνολο των μετοχϊν που
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κατείχε ςτθν Εταιρεία, ιτοι 4.920.000 μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 34,96% του
ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ζναντι τιμιματοσ € 2,5 ανά
μετοχι.
Κατόπιν τθσ απόκτθςθσ του ωσ άνω πλειοψθφικοφ ποςοςτοφ, ο Προτείνων ςφνθψε τθν από 12 Αυγοφςτου
2014 υμφωνία Πλαίςιο με τθν κυπριακι εταιρεία Medscope Holdings Ltd, τον κο Νικόλαο Ιωάννθ
Γουλανδρι και τον κο Ηλία Βολονάςθ. τθ υμφωνία Πλαίςιο ςυμβαλλόμενα μζρθ είναι και οι μζτοχοι του
Προτείνοντοσ. Δυνάμει τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ, οι ωσ άνω μζτοχοι μεταβίβαςαν ςτον Προτείνοντα το
ςφνολο των μετοχϊν που κατείχαν ςτθν Εταιρεία τθν 12θ Αυγοφςτου 2014, ιτοι, ςυνολικά 6.734.011
μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 47,85% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ μζςω εξωχρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν ωσ ειςφορά εισ είδοσ ςε
αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου του Προτείνοντοσ φψουσ € 13.394.604,00, με ζκδοςθ 3.348.651 νζων κοινϊν
εξαγοράςιμων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ € 4,00 και τιμισ διάκεςθσ € 6,23 εκάςτθ. Η αξία τθσ ωσ άνω
ειςφοράσ αντιςτοιχεί ςε € 3,10 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ.
υνεπεία των ανωτζρω, κατά τθν 12θ Αυγοφςτου 2014, ο Προτείνων κατείχε ςυνολικά 11.654.011 μετοχζσ
τθσ Εταιρείασ, ιτοι το 82,81% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και ωσ εκ τοφτου κατζςτθ υποχρεωτικι
θ από μζρουσ του υποβολι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. Κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ και τθν
Ημερομθνία του Πλθροφοριακοφ Δελτίου, οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο τθσ
παροφςασ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ανζρχονται ςε 2.419.989 μετοχζσ και αντιπροςωπεφουν
ποςοςτό περίπου 17,19% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ.
Ο Προτείνων δεν προτίκεται να αποκτιςει επιπλζον μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, μζςω του Χ.Α. ι με
οποιοδιποτε άλλο τρόπο, κατά το διάςτθμα από τθν υποβολι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ μζχρι και τθ λιξθ
τθσ Περιόδου Αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
3.

ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΔΟΧΗ

Η Περίοδοσ Αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ κα αρχίςει τθν 24θ επτεμβρίου 2014 και λιγει τθν 22α
Οκτωβρίου 2014, με το τζλοσ του ωραρίου λειτουργίασ των τραπεηϊν που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα.
4.

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΙΜΗΜΑ

φμφωνα με το άρκρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων κα καταβάλει το ποςό των € 3,10 ανά Μετοχή τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ για κάκε προςφερόμενθ μετοχι για τθν οποία θ Δθμόςια Πρόταςθ γίνεται νομίμωσ και
εγκφρωσ αποδεκτι.
Σο Προςφερόμενο Σίμθμα είναι δίκαιο και εφλογο, ςφμφωνα με το άρκρο 9, παράγραφοσ 4 του Νόμου,
όπωσ αναλφεται ειδικότερα ςτθν ενότθτα 2.16 του Πλθροφοριακοφ Δελτίου.
θμειϊνεται ότι, από το καταβλθτζο προσ τουσ αποδεχόμενουσ μετόχουσ Προςφερόμενο Σίμθμα, κα
αφαιρεκοφν: (1) τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό Εκκακάριςθσ δικαιϊματα εκκακάριςθσ τθσ
εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ των μετοχϊν, και (2) ο ςχετικόσ φόροσ 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.
5.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

Η διαδικαςία αποδοχισ αναλφεται ςτθν παράγραφο 3.2 του Πλθροφοριακοφ Δελτίου.
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6.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

Σα αποτελζςματα τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ κα ανακοινωκοφν εντόσ δφο (2) εργάςιμων ημερϊν από τθ λιξθ
τθσ Περιόδου Αποδοχισ, ςτο Ημεριςιο Δελτίο Σιμϊν, ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α., και ςτθν ιςτοςελίδα του
Προτείνοντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Νόμου, ιτοι μζχρι και τισ 24.10.2014.
Η μεταβίβαςθ των προςφερόμενων μετοχϊν ςτον Προτείνοντα και θ καταβολι του Προςφερόμενου
Σιμιματοσ προσ τουσ αποδεχόμενουσ μετόχουσ κα διενεργθκεί εντόσ τεςςάρων (4) εργαςίμων ημερϊν
από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ, ιτοι μζχρι και τισ 29.10.2014.
7.

ΗΜΕΙΩΕΙ

Εάν κατά τθν ολοκλιρωςθ ο Προτείνων και τα Πρόςωπα που Ενεργοφν υντονιςμζνα με τον Προτείνοντα
κατζχουν, άμεςα και ζμμεςα, μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό τουλάχιςτον 90% του ςυνόλου των
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ:
(α)

ο Προτείνων δεν κα αςκιςει το δικαίωμα εξαγοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Νόμου, και

(β)

οι μζτοχοι που δεν αποδζχκθκαν τθ Δθμόςια Πρόταςθ κα μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμα
εξόδου ζναντι καταβολισ του Προςφερόμενου Σιμιματοσ ανά μετοχι ςε μετρθτά από τον
Προτείνοντα, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Νόμου ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ
1/409/29.12.2006 του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ε.Κ.

O Προτείνων ζχει ωσ κυρίαρχο ςτόχο τθν πρωτογενι ειςαγωγι των μετοχϊν του ςτο Χ.Α. Εφόςον αυτό
καταςτεί εφικτό, ο Προτείνων κα διατθριςει τθν αυτόνομθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ και δεν προτίκεται να
τθν διαγράψει από το Χ.Α. για τουλάχιςτον ζξι μινεσ από τθν Ημερομθνία του Πλθροφοριακοφ Δελτίου.
ε περίπτωςθ που θ πρωτογενισ ειςαγωγι των μετοχϊν του Προτείνοντοσ ςτο Χ.Α. δεν καταςτεί εφικτι για
οποιονδιποτε λόγο, ο Προτείνων κα ειςάγει ζμμεςα τισ μετοχζσ του ςτο Χ.Α. μζςω ανάςτροφθσ
ςυγχϊνευςθσ με τθν Εταιρεία, εντόσ του διαςτιματοσ που ορίηει ςχετικά θ ιςχφουςα νομοκεςία.
H παροφςα ανακοίνωςη δεν υποκαθιςτά το πλήρεσ κείμενο του εγκριθζντοσ Πληροφοριακοφ Δελτίου,
ςτο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να ανατρζχουν και να αναγιγνϊςκουν προςεκτικά πριν τη λήψη
οποιαςδήποτε επενδυτικήσ απόφαςησ ςχετικά με τη Δημόςια Πρόταςη.

Δευτζρα, 22 επτεμβρίου 2014
Η παροφςα Δημόςια Πρόταςη, δεν αποτελεί πρόταςη για αγορά μετοχϊν και δεν απευθφνεται με κανζνα τρόπο ή καθ'
οιονδήποτε τφπο (ζγγραφο ή άλλωσ πωσ), άμεςα ή ζμμεςα, ςε (νομικά ή φυςικά) πρόςωπα ςε οιαδήποτε δικαιοδοςία,
πλην τησ ελληνικήσ επικράτειασ, όπου η διενζργεια μίασ τζτοιασ πρόταςησ ή η ταχυδρόμηςη/διανομή τησ παροφςασ
ανακοίνωςησ είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαςη οποιαςδήποτε εφαρμοςτζασ νομοθεςίασ, διατάξεωσ ή
κανονιςμοφ ή υπόκειται ςε περιοριςμοφσ. Για το λόγο αυτό, απαγορεφεται η αποςτολή, διανομή, ταχυδρόμηςη ή καθ'
οιονδήποτε άλλο τρόπο προϊθηςη αντιγράφων ή αντιτφπων του Πληροφοριακοφ Δελτίου και κάθε ςχετικοφ με την
παροφςα Δημόςια Πρόταςη εγγράφου ή άλλου υλικοφ από οποιοδήποτε (φυςικό ή νομικό) πρόςωπο, προσ, ή η λήψη
από, τισ χϊρεσ αυτζσ. Ωσ εκ τοφτου, πρόςωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή ζγγραφο
ςχετικό με αυτό, ή / και με τη Δημόςια Πρόταςη θα πρζπει να ενημερωθοφν προςηκόντωσ και να λάβουν υπόψη τουσ
τζτοιουσ περιοριςμοφσ. Οφτε ο Προτείνων, οφτε ο Σφμβουλοσ φζρουν οιαδήποτε ευθφνη για την παραβίαςη των
παραπάνω απαγορεφςεων από οιοδήποτε πρόςωπο.
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