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ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
1.
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
(ο «Προτείνων»), θ οποία ςυςτάκθκε ςτισ 30/03/2010 (Απόφαςθ Περιφζρειασ Αττικισ με
αρ. 5941/30.03.2010), είναι εταιρεία καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.)
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με αρικμό 009313201000 και
εποπτεφεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ (άδεια λειτουργίασ με αρικμ.
9/544/18.3.2010), με ζδρα ςτθν οδό Καραγεϊργθ ερβίασ 6, 105 62 Ακινα, ανακοινϊνει
τθν υποβολι υποχρεωτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ (θ «Δθμόςια Πρόταςθ»), ςφμφωνα με
τα άρκρα 7 και 10 του Ν. 3461/2006, όπωσ ιςχφει (ο «Νόμοσ»), προσ όλουσ τουσ
κατόχουσ (οι «Μζτοχοι») κοινϊν ονομαςτικϊν, άυλων, μετά ψιφου μετοχϊν,
ονομαςτικισ αξίασ €3,00 ζκαςτθ (οι «Μετοχζσ») τθσ ελλθνικισ ανϊνυμθσ εταιρείασ με
επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.», εγγεγραμμζνθσ ςτο Γενικό Εμπορικό
Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, με αρικμό
3546201000 και καταςτατικι ζδρα ςτθν οδό Σηωρτη 4, 106 77 Ακινα (θ «Εταιρεία»). Σο
καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται κατά τθν θμερομθνία τθσ
παροφςθσ ςε € 42.222.000 και διαιρείται ςε 14.074.000 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, οι
οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν Κφρια Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (το «Χ.Α.»).
2. Σθν 12/08/2014, θ Marfin Investment Group Holdings A.E. μεταβίβαςε ςτον Προτείνοντα
μζςω προςυμφωνθμζνθσ χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ πακζτο (block trade) το ςφνολο
των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που κατείχε τθν 12/08/2014, 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
κ. Νικόλαο Ιωάννθ Γουλανδρι και τον κ. Ηλία Βολονάςθ (οι «Πωλθτζσ Μζτοχοι»)
αναφορικά με τθ μεταβίβαςθ προσ τον Προτείνοντα των μετοχϊν που κατείχαν οι Πωλθτζσ
Μζτοχοι ςτθν Εταιρεία. τθ υμφωνία Πλαίςιο ςυνεβλικθςαν και οι μζτοχοι του
Προτείνοντοσ, «Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» και «Ιnvel Real Estate (Netherlands) II
B.V.». υγκεκριμζνα, δυνάμει τθσ εν λόγω υμφωνίασ, οι Πωλθτζσ Μζτοχοι μεταβίβαςαν
μζςω εξωχρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν ςτον Προτείνοντα το ςφνολο των μετοχϊν που
κατείχαν ςτθν Εταιρεία τθν 12/08/2014, ιτοι 6.734.011 μετοχζσ, οι οποίεσ
αντιπροςωπεφουν περίπου το 47,85% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των
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δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ 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 ευρϊ και τιμισ διάκεςθσ 6,23 ευρϊ εκάςτθ και με
κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων του Προτείνοντοσ. Η
αξία τθσ ωσ άνω ειςφοράσ ςε είδοσ προςδιορίςτθκε ςτο ποςό των 20.862.096,70 ευρϊ, ιτοι
3,10 ευρϊ ανά ειςφερόμενθ μετοχι. Η εν λόγω αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
αποφαςίςτθκε με τθν από 12/08/2014 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ του
Προτείνοντοσ.
3. Κατά τθν 12/08/2014 και κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο
Προτείνων κατείχε 11.654.011 Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν
περίπου ποςοςτό 82,81% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και
των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ.
4. Ο Προτείνων ξεκίνθςε τθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςτισ 19 Αυγοφςτου
2014 (θ «Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ») ενθμερϊνοντασ τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ (θ «Ε.Κ.») και το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και
υποβάλλοντασ ςτα ωσ ανωτζρω πρόςωπα το ςχζδιο του Πλθροφοριακοφ Δελτίου,
ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Νόμου.
5. Μζςω τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ο Προτείνων δεςμεφεται να αποκτιςει το ςφνολο των
Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ, τισ οποίεσ δεν κατείχε, άμεςα ι ζμμεςα, κατά τθν 12 Αυγοφςτου
2014. υνεπϊσ, οι μετοχζσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ
ανζρχονται ςε 2.419.989 Μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό ίςο με το 17,19%
του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ (οι
«Μετοχζσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ»).
6. φμφωνα με το άρκρο 9 του νόμου, ο Προτείνων προςφζρει €3,10 (το «Προςφερόμενο
Σίμθμα») για κάκε Μετοχι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ που προςφζρεται ζγκυρα.
θμειϊνεται ότι από το καταβλθτζο προσ τουσ αποδεχόμενουσ μετόχουσ
Προςφερόμενο Σίμθμα, κα αφαιρεκοφν τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό Εκκακάριςθσ
δικαιϊματα εκκακάριςθσ τθσ εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ των Μετοχϊν υπζρ
τθσ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ Εταιρεία υμμετοχϊν, Εκκακάριςθσ,
Διακανονιςμοφ & Καταχϊρθςθσ (θ «Ε.Χ.Α.Ε.»), ςιμερα ανερχόμενα ςε 0,08% επί τθσ
αξίασ μεταβίβαςθσ θ οποία υπολογίηεται ωσ το γινόμενο του αρικμοφ των
Μεταβιβαηομζνων Μετοχϊν επί (Χ) τθ μεγαλφτερθ από τισ εξισ τιμζσ: του
Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ και τθσ τιμισ κλειςίματοσ τθσ Μετοχισ ςτο Χ.Α. τθν
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ υποβολισ των απαραίτθτων εγγράφων ςτθν
E.X.A.E. και με ελάχιςτθ χρζωςθ ποςοφ ίςου με το μικρότερο μεταξφ των €20 και του
20% επί τθσ αξίασ μεταβίβαςθσ για κάκε Αποδεχόμενο Μζτοχο. Επίςθσ, ο Προτείνων
δεν αναλαμβάνει τθν καταβολι του ποςοφ που αναλογεί ςτο φόρο
εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ, ςιμερα ανερχόμενο ςε 0,20% επί τθσ αξίασ
ςυναλλαγισ, το οποίο κα βαρφνει τουσ Μετόχουσ οι οποίοι κα αποδεχκοφν εγκφρωσ
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τθ Δθμόςια Πρόταςθ (οι «Αποδεχόμενοι Μζτοχοι»). Κατά ςυνζπεια, οι Αποδεχόμενοι
Μζτοχοι κα λάβουν το ςυνολικό ποςό του Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ αφοφ
αφαιρεκοφν τα ςχετικά δικαιϊματα εκκακάριςθσ και ο προαναφερόμενοσ φόροσ.
6.1
Σο Προςφερόμενο Σίμθμα είναι ςφμφωνο με τα ελάχιςτα όρια «δίκαιου και
εφλογου» ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 9(4) του Νόμου και τα
οποία είναι τα κάτωκι: (α) θ μζςθ ςτακμιςμζνθ χρθματιςτθριακι τιμι των μετοχϊν τθσ
Εταιρείασ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά
τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ, ιτοι από
τθν 12/08/2014 και (β) θ ανϊτατθ τιμι ςτθν οποία ο Προτείνων απζκτθςε μετοχζσ τθσ
Εταιρείασ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν
οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ, ιτοι από
τθν 12/08/2014.
6.2 τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ:
(α) Όπωσ προκφπτει από τα επίςθμα ςτοιχεία του Χ.Α., θ μζςθ ςτακμιςμζνθ
χρθματιςτθριακι τιμι των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι (6) μινεσ
που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να
υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ είναι € 1,83,
(β) Οφτε ο Προτείνων οφτε οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ενεργεί ςυντονιςμζνα με αυτόν
απζκτθςε Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που προθγοφνται τθσ
θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια
Πρόταςθ, εκτόσ από τισ αποκτιςεισ τθσ 12/08/2014. Ειδικότερα, τθν 12/08/2014, ο
Προτείνων απζκτθςε 4.920.000 μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ζναντι τιμιματοσ € 2,5 ανά μετοχι
και 6.374.011 μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ωσ ειςφορά ςε 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 ευρϊ και τιμισ διάκεςθσ 6,23 ευρϊ εκάςτθ. Η αξία τθσ
ειςφοράσ ανά μετοχι ιςοφται με € 3,10 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ. υνεπϊσ, το
Προςφερόμενο Σίμθμα πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9(4) του Νόμου.
7. Σο πιςτωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.», που ζχει ςυςτακεί νόμιμα και λειτουργεί ςτθν
Ελλάδα, πιςτοποιεί δυνάμει του άρκρου 9(3) του Νόμου, ότι ο Προτείνων διακζτει τα
απαραίτθτα μζςα για να καταβάλει ςτο ακζραιο το Προςφερόμενο Σίμθμα για τισ
Μετοχζσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων
δικαιωμάτων εκκακάριςθσ ςτθν Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία τον βαρφνουν. ε αυτό το πλαίςιο, πρζπει
να ςθμειωκεί ότι θ «ALPHA BANK A.E.» δεν παρζχει οποιαδιποτε εγγφθςθ για τθν εκτζλεςθ
τθσ πλθρωμισ ι τθν εκπλιρωςθ άλλων υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί από τον
Προτείνοντα ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
8. Ο Προτείνων δεν προτίκεται να αποκτιςει επιπλζον Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, μζςω
του Χ.Α. ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, κατά το διάςτθμα από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ
υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ τθσ
Δθμόςιασ Πρόταςθσ (όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 11 κατωτζρω).
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9. Η Δθμόςια Πρόταςθ είναι υποχρεωτικι και δεν υπόκειται ςε αιρζςεισ.
10. Η περίοδοσ αποδοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 18(2) του Νόμου, κατά τθ διάρκεια
τθσ οποίασ οι Αποδεχόμενοι Μζτοχοι μποροφν να δθλϊςουν ότι αποδζχονται τθ
Δθμόςια Πρόταςθ (θ «Περίοδοσ Αποδοχισ»), κα ξεκινιςει και κα ανακοινωκεί αμζςωσ
μετά τθ δθμοςίευςθ του πλθροφοριακοφ δελτίου,όπωσ αυτό κα ζχει εγκρικεί από τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
11. Ο Προτείνων δεν κα κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ εξαγοράσ του άρκρου 27 του
Νόμου (squeeze-out).
12. φμφωνα με το άρκρο 28 του Νόμου και ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ
1/409/29.12.2006 του Δ.. τθσ Ε.Κ., ο Προτείνων, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ
Πρόταςθσ, και εφόςον κατζχει Μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό τουλάχιςτον
90% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται, για χρονικι
περίοδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ,
να αποκτιςει χρθματιςτθριακά, τοισ μετρθτοίσ, ςε τιμι ίςθ προσ το Προςφερόμενο
Σίμθμα, όλεσ τισ Μετοχζσ που κα προςφερκοφν ςτον Προτείνοντα (το «Δικαίωμα
Εξόδου»). Σαυτόχρονα με τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ο
Προτείνων κα δθμοςιοποιιςει, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα
Εξόδου των Μετόχων που τυχόν κα ιςχφει.
13. Η NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Τ ενεργεί ωσ ςφμβουλοσ του Προτείνοντοσ για τουσ
ςκοποφσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Νόμου. Η NBG
SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ. ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα, με καταςτατικι ζδρα ςτθν Ακινα επί τθσ
οδοφ Μιχαλακοποφλου 91, 115 28, είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο
(Γ.Ε.ΜΗ) με αρικμό 999301000, εποπτεφεται από τθν Ε.Κ. (Αρ. Άδειασ 5/120/18.11.1997)
και ζχει άδεια να παρζχει ςτθν Ελλάδα επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 4
παρ. 1, ςτοιχείο ςτ’ και η του Ν. 3606/2007.
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ
Η παροφςα ανακοίνωςθ, το πλθροφοριακό δελτίο ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι
ανακοίνωςθ που ςχετίηεται με τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ απευκφνεται
αποκλειςτικά ςτα πρόςωπα που δφνανται νομίμωσ να τθν αποδεχτοφν. Καμία
προςφορά μετοχϊν δε κα γίνει αποδεκτι από ι για λογαριαςμό των Μετόχων ςε
οποιαδιποτε δικαιοδοςία, όπου τζτοια προςφορά, προςζλκυςθ ι διάκεςθ δφναται να
είναι παράνομθ. Η διανομι τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, του πλθροφοριακοφ δελτίου ι
οποιουδιποτε άλλου εγγράφου ι ανακοίνωςθσ που ςχετίηεται με τθν παροφςα Δθμόςια
Πρόταςθ δφναται, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, να περιορίηεται από το νόμο ι κανονιςμοφσ.
Κατά ςυνζπεια, πρόςωπα, τα οποία λάβουν ςτθν κατοχι τουσ το παρόν ζγγραφο, το
πλθροφοριακό δελτίο ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι ανακοίνωςθ που ςχετίηεται με
τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ οφείλουν να ενθμερωκοφν και να τθροφν αυτοφσ
4

τουσ περιοριςμοφσ και δεν δφνανται να διανζμουν ι να προωκοφν τζτοια ζγγραφα,
ανακοινϊςεισ και/ι επικοινωνίεσ ςε οποιαδιποτε τρίτα πρόςωπα. Κακόςον
επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο Προτείνων, θ NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Τ και
το πιςτωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.» αποποιοφνται οποιαδιποτε ευκφνθ για τθν
παραβίαςθ των ανωτζρω απαγορεφςεων από οποιαδιποτε πρόςωπα.
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