
A.R.U. Cyprus   

Equities & Investments Ltd 

Spyrou Kyprianou 57, Frangos Court 
1st Floor, Office 102, 6051 Larnaca 

Tel :24-661192, Fax:24-662464 
 

 

Λάξλαθα, 9 Απγνύζηνπ 2013 

 

 

Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ 

Γεληθό Δηεπζπληή 

θ.  Νώληα Μεηαμά 

Λεπθσζία 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αμηόηηκε θύξηε Μεηαμά, 

 

 

Θέμα: Οριζηική απόθαζη για διενέργεια Ολικής Εκούζιας Δημόζιας Πρόηαζης 

 προς ηοσς μεηότοσς ηης Apollo Investment Fund Plc. 

 

Με ηελ παξνύζα ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ε εηαηξεία “A.R.U. Cyprus Equities and 

Investments Ltd” (νη «Πξνηείλνληεο») απνθάζηζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο ηεο 

απόθαζεο γηα δηαηύπσζε Δεκόζηαο Πξόηαζεο γηα απόθηεζε ηνπ 100% ηνπ 

εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Apollo Investment Fund Plc («APOL», «Υπό 

Εμαγνξά Εηαηξεία») ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Δεκνζίσλ Πξνηάζεσλ 

Εμαγνξάο Νόκνπ ηνπ 2007 Ν41 (Ι) 2007 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί (ν Νόκνο) θαη ηεο 

νδεγίαο ΟΔ41-2007-01 ηνπ 2012 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

1) Τν ζύλνιν ησλ εθδνκέλσλ κεηνρώλ ηεο APOL αλέξρεηαη ζε 56.146.745 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0.16 αλά κεηνρή. 

 

2) Οη Πξνηείλνληεο δελ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα θακία κεηνρή ηεο ππό 

εμαγνξά εηαηξείαο. Οη Πξνηείλνληεο δελ έρνπλ εμαζθαιίζεη ακεηάθιεηεο 

δεζκεύζεηο ή επηζηνιέο πξόζεζεο γηα απόθηεζε κεηνρώλ ηεο ππό εμαγνξά 

εηαηξείαο. 

 

3) Η ζθνπνύκελε αληηπαξνρή γηα ηελ απόθηεζε ησλ κεηνρώλ ηεο  APOL 

αλέξρεηαη ζε  €0,10 αλά κεηνρή, πιεξσηέα ζε κεηξεηά. Η ζθνπνύκελε 

αληηπαξνρή είλαη απμεκέλε θαηά 1 ζελη (11.11%) από ηελ ζθνπνύκελε 

αληηπαξνρή πνπ αλαθνηλώζεθε ζηελ Πξόζεζε γηα Δηελέξγεηα Δεκόζηαο 

Πξόηαζεο θαη ε νπνία αλεξρόηαλ ζε 11 ζελη κείνλ ην πνζό ηεο επηζηξνθήο 

θεθαιαίνπ ζηελ νπνία πξνρώξεζε ε APOL θαη ην νπνίν ήηαλ 2 ζελη αλά 

κεηνρή, άξα ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηελ Πξόζεζε 

γηα δηελέξγεηα Δεκόζηαο Πξόηαζεο ήηαλ €0,09 αλά κεηνρή. Η αύμεζε ζηελ 

ζθνπνύκελε αληηπαξνρή νθείιεηαη ζην όηη ε A.R.U. Cyprus Equities and 

Investments Ltd ηθαλνπνηήζεθε από ηα ζηνηρεία ηεο APOL πνπ αμηνιόγεζε 



θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ (due diligence) θαη από ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Υπό Εμαγνξά Εηαηξείαο. 

 

4) Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνηεηλόκελεο αληηπαξνρήο νη εηαηξείεο έρνπλ πξνβεί ζε 

δηεπζεηήζεηο κε ηελ ηξάπεδα HSBC Bank Canada. 

 

5) Γηα λα θαηαζηεί επηηπρήο ε Δεκόζηα Πξόηαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

απνδνρέο γηα πνζνζηό ηίηισλ πνπ πξνζηηζέκελνη ζηνπο ήδε θαηερόκελνπο 

από ηνπο πξνηείλνληεο ή από άηνκα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ 

Νόκνπ, παξέρνπλ πνζνζηό πέξαλ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ππό 

εμαγνξά εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

δεκόζηα πξόηαζε δελ είλαη επηηπρήο  ν πξνηείλσλ δε δηθαηνύηαη λα απνδερηεί 

νπνηνδήπνηε κηθξόηεξν πνζνζηό απνδνρώλ. 

 

6) Τα πιήξε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε Δεκόζηα Πξόηαζε ζα 

πεξηιεθζνύλ ζην Έγγξαθν Δεκόζηαο Πξόηαζεο ην νπνίν ζα εηνηκαζηεί 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ Εγγξάθνπ Δεκόζηαο 

Πξόηαζεο.   

 

7) Η ProChoice Φξεκαηηζηεξηαθή ελεξγεί σο Σύκβνπινο ησλ Πξνηεηλόλησλ ζηα 

πιαίζηα θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο. 

 

8) Η παξνύζα αλαθνίλσζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ θαη ηεο 

Οδεγίαο ΟΔ 41-2007-01 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 

9) Η παξνύζα αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη ζηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζην 

Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Υπό 

Εμαγνξά Εηαηξείαο. 

 

 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

A.L.Prochoice Secretarial Services Ltd 

Γξακκαηέαο 

 

 

Κοινοποίηζη: 

Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην Apollo Investment Fund Plc 


