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ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

(με βάζη ηον πεπί Γημοζίυν Πποηάζευν Δξαγοπάρ Νόμο ηος 2007 υρ ηποποποιήθηκε και ηηρ Οδηγίαρ 

ΟΓ41-2007-03 ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ αναθοπικά με ηο πεπιεσόμενο ηος Δγγπάθος Γημόζιαρ 

Ππόηαζηρ) 

Σν έγγξαθν απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαη απαηηεί ηελ άκεζε πξνζνρή ζαο.  Αλ ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε επεμεγήζεηο ή/θαη 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλεηε κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνπο πκβνχινπο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

Prochoice Chrimatistiriaki Ltd, Δ.Π.Δ.Τ, Σξαπεδίηεο, Λνγηζηέο, Γηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ. Ζ θνξνινγηθή 

ζαο ζέζε ζπλαξηάηαη απφ πιήζνο ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ θαη αλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ελαπφθεηηαη ζε εζάο 

λα δεηήζεηε εμεηδηθεπκέλε θνξνινγηθή ζπκβνπιή. 

Οη Πξνηείλνληεο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ εγγξάθνπ ηεο Γεκφζηα 

Πξφηαζεο θαη βεβαηψλνπλ φηη έρνληαο θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε γλψζε ζην 

βαζκφ πνπ δχλαηαη βάζεη ησλ φζσλ ηνπο γλσζηνπνηήζεθαλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο είλαη αιεζείο θαη πιήξεηο, ρσξίο λα ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα δχλαληαη λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο  Πξφηαζεο ή λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο απνδέρηεο. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΜΑΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΑΛΔΞΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΜΗΥΑΛΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΛΟΤΚΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Ππορ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ 

DIMCO PLC 

(για ηην απόκηηζη μέσπι και ηος 100% ηος εκδομένος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Dimco Plc) 

Για κάθε μία (1) μεηοσή ηηρ εηαιπείαρ Dimco Plc ονομαζηικήρ αξίαρ  €0,09 πποζθέπονηαι €0,065 ζε 

μεηπηηά 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο κφλν φζνλ 

αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Πεξί Γεκνζίσλ 

Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκν ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε. 

Σα ΄Δληππα Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο πξέπεη λα απνζηαινχλ ή λα παξαδνζνχλ ζηα γξαθεία ηεο PROCHOICE 

CHRIMATISTIRIAKI LTD, ώζηε να παπαληθθούν όσι απγόηεπα από ηιρ 1.30 μ.μ. ηηρ 28 Αςγούζηος 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD 

Ο χκβνπινο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο δηακεζνιαβεί κεηαμχ ησλ Πξνηεηλφλησλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

Κχπξνπ θαη δελ έρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή επζχλε έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Dimco Plc γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο 

Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

Οι Πποηείνονηερ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

Ζ ημεπομηνία ηος παπόνηορ Δγγπάθος Γημόζιαρ Ππόηαζηρ είναι η 7 Ηοςλίος 2015 
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 
 

Ζ Γημόζια Ππόηαζη απεςθύνεηαι ζε όλοςρ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία “DIMCO PLC”, ηηρ 

οποίαρ οι μεηοσέρ έσοςν ειζασθεί και αποηελούν ανηικείμενο διαππαγμάηεςζηρ ζηο Υπημαηιζηήπιο Αξιών Κύππος, 

ζύμθυνα με ηη διαδικαζία πος πποβλέπεηαι ζηον πεπί Γημοζίυν Πποηάζευν Δξαγοπάρ Νόμο ηος 2007 υρ 

ηποποποιήθηκε και απεςθύνεηαι  μόνο ππορ ππόζυπα ηα οποία μποπούν να ηην αποδεσθούν νόμιμα. ςγκεκπιμένα, 

η παπούζα Γημόζια Ππόηαζη δεν απεςθύνεηαι με κανένα ηπόπο ή ηύπο (έγγπαθο ή άλλο), αμέζυρ ή εμμέζυρ, 

ενηόρ ή ππορ οποιαδήποηε σώπα, ζηην οποία, ζύμθυνα με ηοςρ οικείοςρ νόμοςρ, η διενέπγεια ηηρ παπούζαρ 

Γημόζιαρ Ππόηαζηρ ή η ηασςδπόμηζη /διανομή ηος παπόνηορ εγγπάθος Γημόζιαρ Ππόηαζηρ είναι παπάνομη ή 

αποηελεί παπαβίαζη οποιαζδήποηε εθαπμοζηέαρ νομοθεζίαρ, κανόνα ή κανονιζμού. Για ηο λόγο αςηό, 

απαγοπεύεηαι η αποζηολή, διανομή, ηασςδπόμηζη ή με οποιονδήποηε άλλο ηπόπο πποώθηζη ανηιγπάθυν ή 

ανηιηύπυν ηος παπόνηορ Δγγπάθος Γημόζιαρ Ππόηαζηρ και κάθε ζσεηικού με ηην παπούζα Γημόζια Ππόηαζη 

εγγπάθος ή άλλος ςλικού από οποιοδήποηε ππόζυπο ππορ ή από οποιαδήποηε σώπα ζηην οποία απαγοπεύεηαι από 

ηην οικεία νομοθεζία. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη αθνξνχλ ηελ ππφ Δμαγνξά Δηαηξεία 

έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη απφ άιιεο δηαζέζηκεο πξνο ην θνηλφ πεγέο. Οχηε νη Πξνηείλνληεο νχηε 

νη χκβνπινη ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο έρνπλ πξνβεί ζε αλεμάξηεην έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ κεηνρέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο DIMCO PLC, ηφηε νη 

Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα εμαγνξάο πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηνπ παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηε κεηαβίβαζε ζε απηφλ φισλ ησλ ππνινίπσλ 

κεηνρψλ ηεο DIMCO PLC ζε ίζε ηηκή θαη ίδηα κνξθή σο θαη ε Πξνηεηλφκελε Αληηπαξνρή. Σαπηφρξνλα, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαγξαθή ησλ ηίηισλ ηεο 

DIMCO PLC απφ ην ΥΑΚ. 

 

Σν παξφλ Έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο πεξηιακβάλεη αλαθνξέο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

ησλ Πξνηεηλφλησλ σο πξνο ηελ ππφ Δμαγνξά Δηαηξεία. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο, φπσο εκπνξηθνί, ιεηηνπξγηθνί, 

νηθνλνκηθνί, λνκηθνί, πνιηηηθνί, ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαζψο θαη άιινη νπζηψδεηο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθχςνπλ, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα θαη εμειίμεηο δχλαληαη λα δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ ηηο 

εμειίμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή ππνιακβάλνληαη απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 

 

ε κάθε πεπίπηυζη ζςνίζηαηαι όπυρ κάθε νόμιμορ αποδέκηηρ ηηρ παπούζαρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ και ηος 

παπόνηορ εγγπάθος Γημόζιαρ Ππόηαζηρ ζςμβοςλεςηεί σπημαηοοικονομικό ζύμβοςλο ή οποιονδήποηε άλλο 

ανεξάπηηηο απμόδιο ζύμβοςλο ηηρ επιλογήρ ηος. 
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ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ 

Οη αθφινπζνη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο έρνπλ ηελ πην θάησ εξκελεία: 

“DIMCO  PLC”,  “Dimco” “DES” 

“Τπφ εμαγνξά εηαηξεία” 

ε εηαηξεία Dimco  PLC 

“Αληηπαξνρή” 

“Πξνηεηλφκελε Αληηπαξνρή” 

“Πξνζθεξφκελε Αληηπαξνρή ” 

 

ην αληάιιαγκα πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο, δειαδή €0,065 γηα θάζε κία ζπλήζε κεηνρή ηεο εηαηξείαο 

DIMCO PLC. 

 

“Αληαγσληζηηθή Γεκφζηα 

Πξφηαζε”   

ζεκαίλεη ηελ πξφηαζε ε νπνία δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 

ηνπ Νφκνπ. 

 

“Απνδέθηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο”,  

“Απνδέθηεο” 

ν κέηνρνο ηεο εηαηξείαο DIMCO PLC πνπ απνδέρεηαη έγθαηξα ηε 

Γεκφζηα Πξφηαζε θαη πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο ηνπ. 

 

“Γεκφζηα Πξφηαζε” ε Γεκφζηα Πξφηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Γεκνζίσλ 

Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε, πνπ 

δηαηππψλνπλ νη Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο 

Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ  θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ γηα ηελ 

απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

DIMCO PLC. 

 

“ Έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο ” ην παξφλ έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο εκεξνκελίαο 7 Ηνπιίνπ 2015 ην 

νπνίν ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ηελ νδεγία 0Γ41-2007-03 

ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

“ Έληππν Απνδνρήο θαη 

Μεηαβίβαζεο” 

ην έληππν κε ην νπνίν ν θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο δεζκεχεηαη φηη απνδέρεηαη ηε Γεκφζηα Πξφηαζε θαη 

κεηαβηβάδεη ζηνπο Πξνηείλνληεο, θαη‟ εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο ζηελ Τπφ 

Δμαγνξά Δηαηξεία. 

 

“ Έληππν Γήισζεο Αλάθιεζεο ” ην έληππν κε ην νπνίν ν θάζε κέηνρνο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο κπνξεί 

λα πξνβεί ζε αλάθιεζε / απφζπξζε ηεο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Νφκνπ, φπσο δηαηχπσζε αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο 

πξφηαζεο. 

 

“Αλαθνίλσζε νξηζηηθήο απφθαζεο 

δηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο” 

ε αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, γηα δηαηχπσζε νξηζηηθήο νιηθήο 

δεκφζηαο πξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο DIMCO PLC. 

 

“Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, “ 

Δπηηξνπή”, “ΔΚΚ” 

ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ην νπνίν ζπζηάζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 

(χζηαζε θαη Αξκνδηφηεηεο) Νφκνπ ηνπ 2009 σο ηξνπνπνηήζεθε. 

“Δξγάζηκε Ζκέξα ” εκέξα, εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο, θαη ε νπνία δελ απνηειεί δεκφζηα 

αξγία ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 

“ΚΑΜ”   ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ ηνπ ΥΑΚ. 

 

“Καλνληζηηθή Απφθαζε ” νη Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ 

δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ επί  άπισλ αμηψλ ηνπ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ 

θαη Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αμηψλ, θαηφπηλ απνδνρήο δεκφζηαο πξνζθνξάο 

ή άζθεζεο δηθαηψκαηνο εμαγνξάο. 

“Μέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ” ρξεκαηηζηήο, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή νκφξξπζκε εηαηξεία 
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ρξεκαηηζηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην κεηξψν κειψλ ηνπ ΥΑΚ. 

 

“Πξνζθεξφκελεο Αμίεο” νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο DIMCO PLC ηηο νπνίεο ν Απνδέθηεο δειψλεη 

φηη επηζπκεί λα κεηαβηβάζεη πξνο ηνλ Πξνηείλνληα, θαη‟ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

“Πξνηείλνληεο” νη  Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, 
Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ νη νπνίνη ππνβάινπλ ηε 
παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε 

“κεηνρέο” ζεκαίλεη ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Dimco Plc νλνκαζηηθήο αμίαο €0,09 ε 

θάζε κηα 

 

“ΥΑΚ” ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 

 

“Υεηξηζηήο Αλάδνρνο,”  

“ProChoice”, “χκβνπινο 

Γεκφζηαο Πξφηαζεο” 

ε εηαηξεία ProChoice Chrimatistiriaki Ltd σο ην Μέινο πνπ έρνπλ 

θαζνξίζεη νη Πξνηείλνληεο φηη ηνπο εθπξνζσπεί αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαιαβή απνδνρψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ησλ πξάμεσλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ή πξνθεηκέλνπ πεξί εμαγνξάο αμηψλ ηελ επζχλε 

θαηαβνιήο ηνπ αληαιιάγκαηνο ζηνλ δηθαηνχρν θαη ν νπνίνο 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ Νφκνπ. 

“Πεξίνδνο Απνδνρήο” λνείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε απνδνρή ηεο 

Γεκφζηαο Πξφηαζεο.  

“€” ην λφκηκν λφκηζκα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δπξψ, 

πνπ πηνζέηεζαλ ην εληαίν λφκηζκα ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
 

ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 Γηα εξσηήζεηο / δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά  κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ Έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο, 

παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε: 

 

PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD 

πχξνπ Κππξηαλνχ 57 

Frangos Court, 1
Οο

 Όξνθνο, Γξαθείν 102 

6051 Λάξλαθα 

P.O. BOX 42917 – 6053 Λάξλαθα 

Σειέθσλν:  24-661192  

Φαμ. 24-662464 

Email: backoffice@pro-choice.com.cy 

 

 

 

 

mailto:backoffice@pro-choice.com.cy


6 
 

  

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 
Ζ παπούζα ζύνοτη δεν πεπιέσει ολοκληπυμένερ πληποθοπίερ για ηοςρ Πποηείνονηερ και ηην Ππόηαζη.  Οι 

επενδςηέρ πποηπέπονηαι να διαβάζοςν ολόκληπο ηο ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ. 

 

Ζμεπομηνία Δγγπάθος 

Γημόζιαρ Ππόηαζηρ 

: 7 Ηνπιίνπ  2015 

 

 

Πποηείνονηερ : Οη Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ 

 

Τπό Δξαγοπά Δηαιπεία : Dimco Plc 

Μηραιαθνπνχινπ 32  

P.O.Box 22287 

1075, Λεπθσζία, Κχπξνο  

Σει. 22-450838 

Φαμ: 22-497192 

  

Γημόζια Ππόηαζη : Ζ παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε απφ ηνπο Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξην 

Γεκεηξίνπ, Αιέμε Γεκεηξίνπ, Μηράιε Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία 

Γεκεηξίνπ γηα ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο DIMCO PLC. 

 

Πποηεινόμενη Ανηιπαποσή : €0,065 ζε κεηξεηά γηα θάζε κία εθδνκέλε, πιήξσο πιεξσκέλε κεηνρή 

ηεο DIMCO PLC. 

 

Πεπίοδορ Αποδοσήρ ηηρ 

Γημόζιαρ Ππόηαζηρ 

: Ζκεξνκελία  Έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο: 15 Ηνπιίνπ  2015 

Ζκεξνκελία Λήμεο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο: 1:30 κ.κ. 28 Απγνχζηνπ 

2015 

 

Όποι και πποϋποθέζειρ 

επιηςσίαρ ηηρ Γημόζιαρ 

Ππόηαζηρ 

: Ζ ππνβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ηελ 

απφθηεζε 7.026.008 κεηνρψλ ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο απφ ηνπο θ.θ. 

Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ (2.342.008 κεηνρέο), Μάξην Γεκεηξίνπ 

(2.342.000 κεηνρέο) θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ (2.342.00 κεηνρέο). 

 

Οη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ ήδε, κεηά ηελ πην πάλσ κεηαβίβαζε, άκεζα 

ην 79,63% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο 

Δηαηξείαο, ήηνη 64.496.409 κεηνρέο ηεο DES.  

 

Σα πξφζσπα πνπ κε βάζε ηνλ λφκν ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ 0.01% ηνπ ζπλνιηθνχ, εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, 10.500 κεηνρέο ηεο DES. 

 

Καηά ζπλέπεηα, νη Πξνηείλνληεο καδί κε ηα πξφζσπα πνπ βάζε ηνπ 

λφκνπ ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπο, θαηέρνπλ ην 79,64% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο, ήηνη 64.506.909 κεηνρέο ηεο DES. 

 

Οη πξνηείλνληεο έρνπλ επίζεο εμαζθαιίζεη ακεηάθιεηεο δεζκεχζεηο 

γηα ηελ απφθηεζε 5.628.052 κεηνρψλ ηεο Τπφ εμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,95% ηνπ  ζπλνιηθνχ, εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Dimco. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ νη Πξνηείλνληεο κεηά ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ησλ 

ακεηάθιεησλ δεζκεχζεσλ ζα θαηέρνπλ ην 86,57%  ήηνη  70.124.461 

κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο. 
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Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε αλαθέξεηαη ηελ απφθηεζε ησλ ππφινηπσλ 

16.503.491 κεηνρψλ ήηνη 20,37%  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηνρψλ απφ ακεηάθιεηεο δεζκεχζεηο)  ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο 

πνπ δελ θαηέρνληαη ήδε άκεζα απφ ηνπο Πξνηείλνληεο. 

 

Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε ζεσξείηαη επηηπρήο κε βάζε ην Άξζξν 10 (1) ηνπ 
Νφκνπ θαζφηη νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 50% ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο θαη δελ ηειεί ππφ 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε. Με δεδνκέλν φηη ε Γεκφζηα Πξφηαζε 
ζεσξείηαη ήδε επηηπρήο, νη Πξνηείλνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
απνθηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ 

ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο 
Πξφηαζεο, θαη λννπκέλνπ φηη δελ πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε 
πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 
Μέξνο  Β.2.  ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ. 

 

Οη κεηνρέο ηεο Dimco Plc πνπ ππφθεηληαη ζηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα 

απνθηεζνχλ κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ θέξνπλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαλνκψλ πνπ ηπρφλ αλαθνηλσζνχλ ή ηπρφλ 

γίλνπλ) ειεχζεξεο θαη απαιιαγκέλεο απφ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ή 

απαίηεζε θαη απαιιαγκέλεο απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επίζρεζεο. 

 

Γιαδικαζία Αποδοσήρ ηηρ  

Γημόζιαρ  Ππόηαζηρ  

: Όζνη επηζπκνχλ λα απνδερηνχλ ηελ Γεκφζηα Πξφηαζε, γηα ην ζχλνιν 

ησλ κεηνρψλ ή γηα κέξνο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ ζηελ Τπφ 

Δμαγνξά Δηαηξεία, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Απνδνρήο 

θαη Μεηαβίβαζεο, (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ, νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο) θαη 

λα ην παξαδψζνπλ  ή λα ην ηαρπδξνκήζνπλ εγθαίξσο φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Μέξνο Α, Κεθ. 6.2 ηνπ Παξφληνο Δγγξάθνπ. 

 

ύμβοςλορ και Υειπιζηήρ 

Ανάδοσορ ηηρ Γημόζιαρ 

Ππόηαζηρ 

: PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD 

πχξνπ Κππξηαλνχ 57 

Frangos Court, 1
νο

 ΄Οξνθνο, Γξαθείν 102 

6051 Λάξλαθα 
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ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Ζμεπομηνία Γεγονόρ 

 

29 Μαΐνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οξηζηηθήο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

 

7 Ηνπιίνπ 2015 Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ηνπ Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

 

8 Ηνπιίνπ 2015 Αλαθνίλσζε έγθξηζεο ηνπ Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

 

9 Ηνπιίνπ 2015 Γεκνζίεπζε ηεο έγθξηζεο ηνπ Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζε 2 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παγθχπξηαο θπθινθνξίαο. 

 

15 Ηνπιίνπ 2015 Γεκνζίεπζε έγθξηζεο θαη απνζηνιή ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο DIMCO. 

 

15 Ηνπιίνπ 2015 Έλαξμε πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο  

28 Απγνχζηνπ 2015, 1.30κ.κ. Λήμε πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

15 Ηνπιίνπ – 28 Απγνχζηνπ  

2015, 1.30κ.κ 

Πεξίνδνο απνδνρήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο  

 

1 επηεκβξίνπ 2015 Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

 

2 επηεκβξίνπ 2015 Γεκνζίεπζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζε 2 εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο παγθχπξηαο θπθινθνξίαο. 
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ΜΔΡΟ Α – ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Δπιζηολή από ηοςρ  Παναγιώηη Γημηηπίος, Μάπιο Γημηηπίος, Αλέξη Γημηηπίος, Μισάλη Γημηηπίος και Λοςκία 

Γημηηπίος ππορ όλοςρ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ  DIMCO PLC:  

 

Αγαπεηέ/ή Κχξηε/Κπξία 

Σν παξφλ έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο έρεη θαηαξηηζζεί απφ ηνπο Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξην Γεκεηξίνπ, Αιέμε 
Γεκεηξίνπ, Μηράιε Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ θαη απεπζχλεηαη ζε εζάο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί 
Γεκφζησλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηεο Οδεγίαο ΟΓ41-2007-03 ηνπ 2012 ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη πεξηέρεη ηνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πνπ δηαηππψλνπλ νη Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, 
Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ γηα απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο DIMCO PLC. 

 

1. ΛΟΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη λα απνθηήζνπλ νη Πξνηείλνληεο ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. Δπηπιένλ ζθνπφο είλαη ε παξαρψξεζε ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο ηνπ δηθαηψκαηνο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ζηελ πξφζθαηε 

αγνξά 7.026.008 κεηνρψλ απφ ηνπο Πξνηείλνληεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο 

εκπνξεπζηκφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζην ΥΑΚ, θαζηζηνχλ δχζθνιή ηελ πψιεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ 

κεηφρνπο νη νπνίνη πηζαλφ λα επηζπκνχλ λα πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο.  Ζ ππνβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε 7.026.008 κεηνρψλ ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο απφ ηνπο θ.θ. Παλαγηψηε 

Γεκεηξίνπ (2.342.008 κεηνρέο), Μάξην Γεκεηξίνπ (2.342.000 κεηνρέο) θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ (2.342.00 κεηνρέο). 

 

2. ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

Οη Πξνηείλνληεο ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε γηα ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή 16.503.491 ζπλήζεηο κεηνρέο, ηεο DIMCO PLC πάλσ ζηελ αθφινπζε βάζε: 

 Για κάθε μία πλήπυρ πληπυθείζα μεηοσή ηηρ  DIMCO PLC ονομαζηικήρ αξίαρ €0,09 πποζθέπονηαι υρ 

ανηιπαποσή €0,065 ζε μεηπηηά. 

Ζ ππνβνιή ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε 7.026.008 κεηνρψλ ηεο Dimco Plc απφ 

ηνπο Πξνηείλνληεο ζηελ ηηκή ησλ €0,065 αλά κεηνρή ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 13(1) ηνπ Νφκνπ.  Ζ 

απφθηεζε ησλ 7.026.008 κεηνρψλ έγηλε απφ ηνπο θ.θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ (2.342.008 κεηνρέο), Μάξην Γεκεηξίνπ 

(2.342.000 κεηνρέο) θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ (2.342.000 κεηνρέο) κε πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγέο ζην ΥΑΚ ζηηο 29 

Μαΐνπ 2015 ζηελ ηηκή ησλ €0,065 αλά κεηνρή . 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ άκεζα 64.496.409 κεηνρέο (79,63%) ηνπ 

εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο.  Δπηπιένλ θαηέρνληαη 10.500  κεηνρέο απφ άηνκα πνπ κε 

βάζε ηνλ Νφκν ζεσξείηαη πσο ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνηείλνληεο, θαη σο εθ ηνχην ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ νη Πξνηείλνληεο θαη ηα άηνκα πνπ ζεσξνχληαη φηη ελεξγνχλ ζε 

ζπλελλφεζε καδί ηνπο αλέξρεηαη ζε 64.506.909 κεηνρέο (79,64% ) ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ 

Δμαγνξάο Δηαηξείαο. 

Ωο εθ ηνχηνπ ε Γεκφζηα Πξφηαζε αθνξά ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ 

Δμαγνξάο Δηαηξείαο, δειαδή ηνπ ππνινίπνπ 20,37% (16.503.491 κεηνρέο) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ θαηέρεηαη 

άκεζα. 

Οη Πξνηείλνληεο ζα απνδέρνληαη φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο ζα 

ζπκπιεξσζεί θαη ζα παξαδνζεί έγθπξα θαη έγθαηξα νξζψο ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο.  
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Οη κεηνρέο ηεο DIMCO PLC πνπ ππφθεηληαη ζηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα απνθηεζνχλ κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ θέξνπλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαλνκψλ πνπ ηπρφλ αλαθνηλσζνχλ ή ηπρφλ γίλνπλ) ειεχζεξεο απφ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ή 

απαίηεζε θαη απαιιαγκέλεο απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επίζρεζεο.  

Όζν αθνξά ηηο κεηνρέο ηεο Τπφ εμαγνξά Δηαηξείαο πξντφλ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, απηέο ζα θαηαλεκεζνχλ 

ζηνπο Πξνηείλνληεο σο αθνινχζσο: 

- Οη 5.628.052 κεηνρέο ηηο νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί ακεηάθιεηα λα παξαρσξήζνπλ κέηνρνη ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηνλ θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ. 

- Οη ππφινηπεο κεηνρέο, πξντφλ απνδνρήο ηεο δεκφζηαο Πξφηαζεο ζα θαηαλέκνληαη ζηνπο Πξνηείλνληεο ζχκθσλα κε 

ηα πην θάησ πνζνζηά: 

 

Πποηείνονηερ Ποζοζηό καηανομήρ 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ    12.4% 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ    43.8% 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 43.8% 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 0% 

Λνπθία Γεκεηξίνπ 0% 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Dimco Plc απφ ηνπο πξνηείλνληεο, ηα 

ηειηθά ηνπο πνζνζηά ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο ζα είλαη: 

 

Πποηείνονηερ Σελικά ποζοζηά ζηην DES 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ    30.31% 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ    26.17% 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 25.03% 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 7.38% 

Λνπθία Γεκεηξίνπ 11.11% 

 

 

3.  ΒΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

3.1.  ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ 

 

Οη Πξνηείλνληεο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αληηπαξνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο έιαβαλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

• ηελ ηηκή αγνξάο ησλ 7.026.008 κεηνρψλ απφ ηνπο θ.θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξην Γεκεηξίνπ θαη Αιέμε 

Γεκεηξίνπ, ε νπνία έγηλε ζηηο 29 Μαΐνπ 2015 κε πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγέο αγνξάο ζην ΥΑΚ, 2.342.007 

κεηνρψλ απφ ηνλ θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, 2.342.000 κεηνρψλ απφ ηνλ θ. Μάξην Γεκεηξίνπ θαη 2.342.000 

κεηνρψλ απφ ηνλ θ. Αιέμε Γεκεηξίνπ. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ ζηα €0.065 θαη ήηαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή 

βάζε (arm‟s length) απφ αλεμάξηεην πσιεηή. 

• ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο DIMCO PLC ε νπνία θπκάλζεθε κεηαμχ €0,068 κέρξη €0,107 γηα ηηο πεξηφδνπο κέρξη 12 

κελψλ, πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα δηαηχπσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη 

κεηαμχ €0,068 κέρξη €0,085 θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο 

απφθαζεο γηα δηαηχπσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (Βιέπε αλάιπζε ζηελ παξάγξαθν 3.2 πην θάησ)  . 
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• ηνλ φγθν ζπλαιιαγψλ ζην ΥΑΚ ηεο DIMCO PLC γηα ηηο πεξηφδνπο κέρξη 12 κελψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 
αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα δηαηχπσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ν νπνίνο θαηά κέζν φξν δελ 
μεπεξλνχζε ηηο 9.000 κεηνρέο ηελ εκέξα  (βιέπε αλάιπζε ζηελ παξάγξαθν 3.2 πην θάησ). 

Οη Πξνηείλνληεο αθνχ έιαβαλ ππφςε ηα πην πάλσ θαζφξηζαλ ηελ πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή ζηα €0,065 αλά κεηνρή 

έρνληαο σο βάζε ππνινγηζκνχ ηελ ηηκή ηεο αγνξάο 7.026.008 κεηνρψλ ηεο Dimco Plc απφ ηνπο Πξνηείλνληεο, ηελ ηηκή 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα 
δηαηχπσζε Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ ηεο κεηνρήο ζην ΥΑΚ. πγθεθξηκέλα, ε 
πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή ησλ €0,065 αλά κεηνρή είλαη ζε έθπησζε επί ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα 
πνπ πξνεγήζεθε ηεο νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (€0,073) ζε πνζνζηφ 10.96%.  

Οη Πξνηείλνληεο δελ έιαβαλ ζεκαληηθά ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο αληηπαξνρήο ηελ Καζαξή Αμία 
Δλεξγεηηθνχ  αλά κεηνρή ηεο DIMCO PLC, ε νπνία δηακνξθψζεθε ζηα €0,274 αλά κεηνρή κε βάζε ηηο ειεγκέλεο  
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο DIMCO PLC ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, θαζ‟ φηη είλαη ηεο άπνςεο φηη ε Καζαξή Αμία 
Δλεξγεηηθνχ δελ είλαη δηαζέζηκε πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο,  

 Γηα πιήξε αμηνιφγεζε ηεο αληηπαξνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο βιέπε αλάιπζε ζηελ παξάγξαθν 3.3 πην θάησ. 

3.2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖ DIMCO 

Πεπίοδορ Μέζη Σιμή 

Κλειζίμαηορ 

Πεπιόδος (€) 

Φηλόηεπη Σιμή 

Κλειζίμαηορ 

Πεπιόδος (€) 

Υαμηλόηεπη 

Σιμή Κλειζίμαηορ 

Πεπιόδος (€) 

12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,088 0,112 0,053 

9 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,083 0,107 0,068 

6 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,075 0,085 0,068 

5 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,074 0,085 0,068 

4 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,073 0,083 0,068 

3 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,073 0,083 0,068 

2 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,074 0,083 0,070 

1 κήλαο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
0,075 0,083 0,073 

 

Πεπίοδορ ςνολικόρ 

Όγκορ 

ςναλλαγών 

(Απ. 

Μεηοσών) 

 

Μέζορ 

Ζμεπήζιορ 

Όγκορ 

ςναλλαγών 

(Απ. Μεηοσών) 

Ποζοζηό 

Δμποπεςζιμόηηηαρ 

(Velocity) 

12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
983.050 4.079 1,21% 

9 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
932.430 5.238 1,15% 

6 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
664.950 5.885 0,82% 
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5 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
664.650 6.782 0,82% 

4 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
303.807 3.946 0,38% 

3 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
299.807 5.354 0,37% 

2 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
212.750 5.750 0,26% 

1 κήλαο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
182.067 8.670 0,22% 

Hκεξνκήληα αλαθνίλσζεο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο 
7.026.008 7.026.008 8,67% 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο ην εχξνο ηεο ηηκήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο 

κεηψζεθε απφ 0,068 - 0,107 θαηά ηνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ππνβνιήο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο, ζε 0,068-

0,085 ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ππνβνιήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Καηά ηνλ ηειεπηαίν 1 

κήλα πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ππνβνιήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Dimco Plc 

ζην ΥΑΚ θπκάλζεθε κεηαμχ 0,073 θαη 0,083 ζελη.  

Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο Απφθαζεο Γηαηχπσζεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο ν φγθνο ζπλαιιαγψλ ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα, κε ηνλ κέζν εκεξήζην φγθν 

ζπλαιιαγψλ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 3.946 θαη 8.670 κεηνρέο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ππφ αλαθνξά, φπσο αλαγξάθεηαη 

ζηνλ πίλαθα πην πάλσ. εκεηψλεηαη φηη ε κέζε εκεξήζηα αμία ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ 

παξέκεηλε ρακειφηεξε απφ 1.000 Δπξψ ηελ εκέξα. Καηά ηελ άπνςε ησλ Πξνηεηλφλησλ ν ρακειφο φγθνο ζπλαιιαγψλ 

ζηηο κεηνρέο ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο θαη νη ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ζηελ Κππξηαθή αγνξά 

δηθαηνινγνχλ πεξαηηέξσ ηελ έθπησζε ηεο ηηκήο αληηπαξνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο 

ζην ΥΑΚ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. 

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

Ζ πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή απφ ηνλ Πξνηείλνληα νξίζηεθε ζε €0,065 ζε κεηξεηά γηα θάζε κία πιήξσο πιεξσζείζα 

κεηνρή ηεο DIMCO PLC νλνκαζηηθήο αμίαο €0,09. 

 

ε ζρέζε κε ηε Μέζε Σηκή Μεηνρήο Αμία % δηαθνξά / ππεξαμία απφ 

πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή 
€ 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
0.088 -25,95% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 9 κήλεο 
0.083 -21,91% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 
0.075 -13,70% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 5 κήλεο 
0.074 -11,97% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 4 κήλεο 
0.073 -11,37% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο 
0.073 -10,78% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο 
0.074 -12,39% 

Μέζε Σηκή Μεηνρήο ηνλ ηειεπηαίν 1 κήλα 
0.075 -13,31% 

εκ. 1: Γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ε κέζε ηηκή κεηνρήο πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ πξνο ην πιεζηέζηεξν δέθαην 

ηνπ ζελη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ δηαθνξάο απφ ηελ πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα δεθαδηθά ςεθία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Καζαξήο Αμίαο αλά κεηνρή. 



13 
 

 

ε ζρέζε κε ηελ Καζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ € % δηαθνξά απφ πξνηεηλφκελε 

αληηπαξνρή 

Καζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ αλά κεηνρή ζηηο 

31/12/2014 

0.274 -76,28% 

Καζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ αλά κεηνρή ζηηο 

31/12/2013 

0.269 -75,84% 

Καζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ αλά κεηνρή ζηηο 

31/12/2012 

0.285 -77,19% 

εκ. 1: Γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ε θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ αλά κεηνρή πνπ πξνθχπηεη ζε Δπξψ ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ 

πξνο ην πιεζηέζηεξν δέθαην ηνπ ζελη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ δηαθνξάο απφ ηελ πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φια ηα δεθαδηθά ςεθία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Καζαξήο Αμίαο αλά κεηνρή. 

εκ.2 : Ζ θάζε Καζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2012, 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή είλαη ζε έθπησζε απφ ηελ θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ αλά κεηνρή ηεο 

Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο, νη Πξνηείλνληαο έρνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζχγθξηζή κε ηελ θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ δχλαηαη 

λα κελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, αθνχ ε θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ 

αθνξά θπξίσο θηίξηα, ρξεψζηεο θαη απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία θαη δελ είλαη πξνο ξεπζηνπνίεζε θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ δελ είλαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαζέζηκε πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο ππφ εμαγνξά 

εηαηξείαο. Παξά ην φηη ε Dimco Plc παξνπζίαδε ζπζζσξεπκέλα θέξδε 10.577.556 Δπξψ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηα 

θαζαξά κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ηελ εκεξνκελία απηή ήηαλ αξλεηηθά θαη ήηαλ (99.030) Δπξψ, θαη γη‟ απηφ 

νη Πξνηείλνληεο είλαη ηεο γλψκεο φηη ε ππφ εμαγνξά εηαηξεία δε ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαλείκεη ηα ζπζζσξεπκέλα 

θέξδε απηά ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ππφ εμαγνξά εηαηξεία δελ πιήξσζε κέξηζκα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηά ηα έηε 2011-

2014. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξαθνο (ηα) θαη (ηβ) ηεο Οδεγίαο ΟΓ41-2007-03 ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή 

θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηεο DIMCO PLC θαηά ηελ πξψηε εξγάζηκε κέξα θάζε κήλα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο 

πνπ πξνεγνχληαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο δηαηχπσζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ηε κέζε ηηκή 

θιεηζίκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, θαζψο θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο 

κε ηελ αμία ηεο πξνηεηλφκελεο αληηπαξνρήο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

Ζκεξνκελία Μέζε Σηκή 

Κιεηζίκαηνο € 

Πξνηεηλφκελε 

Αληηπαξνρή € 

% δηαθνξά απφ 

Πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή 

28/05/2015 ** 0.073 0.065 -10,96% 

04/05/2015* 0.078 0.065 -16,67% 

17/04/2015* 0.072 0.065 -9,72% 

02/03/2015 * 0.073 0.065 -10,96% 

02/02/2015* 0.075 0.065 -13,33% 

02/012015* 0.079 0.065 -17,72% 

01/12/2014  0.082 0.065 -20,73% 

03/11/2014* 0.095 0.065 -31,58% 

*Λόγω ηηρ μη-διαππαγμάηεςζηρ ηηρ μεηοσήρ  ζε απκεηέρ πεπιπηώζειρ καηά ηην ππώηη επγάζιμη ημέπα κάθε μηνά ηοςρ 
ηελεςηαίοςρ  έξι μήνερ ππιν ηην διαηύπωζη  ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ  δίδεηαι η μέζη ηιμή κλειζίμαηορ καηά ηην αμέζωρ 
πληζιέζηεπη  ημεπομηνία καηά ηην οποία ςπήπξε διαππαγμάηεςζη. 
 
** Σηην εν λόγω ημεπομηνία δεν ςπήπξε όγκορ ζςναλλαγών. 
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Ζ πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή ησλ €0,065 αλά κεηνρή παξά ην φηη πεξηέρεη έθπησζε 10.96% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα Γεκφζηα 

Πξφηαζε, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο κεηφρνπο ηεο DIMCO PLC, λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο ζε κηα, θαηά 

ηελ άπνςε ησλ Πξνηεηλφλησλ, ινγηθή ηηκή ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο ρακεινχο φγθνπο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο ζην ΥΑΚ.  

 

Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε αληηπαξνρή πνπ πξνζθέξεηαη ηζνχηαη κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έγηλαλ νη αγνξέο ησλ 7.026.008 

κεηνρψλ απφ ηνπο θ.θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξην Γεκεηξίνπ θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ ζηηο 29 Μαΐνπ 2015, νη νπνίεο 

ζπλαιιαγέο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε (arm‟s length) ππνζηεξίδεη θαηά ηελ άπνςε ησλ Πξνηεηλφλησλ ην 

δίθαην ηεο Πξνηεηλφκελεο αληηπαξνρήο. 

 

      

4.  ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΧΝ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη λα απνθηήζνπλ νη Πξνηείλνληεο ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. Δπηπιένλ ζθνπφο είλαη ε παξαρψξεζε ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο ηνπ δηθαηψκαηνο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ζηελ πξφζθαηε 

αγνξά 7.026.008 κεηνρψλ απφ ηνπο Πξνηείλνληεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο 

εκπνξεπζηκφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζην ΥΑΚ, θαζηζηνχλ δχζθνιή ηελ πψιεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ 

κεηφρνπο νη νπνίνη πηζαλφ λα επηζπκνχλ λα πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. Οη πξνζέζεηο ησλ Πξνηεηλφλησλ ζπλνςίδνληαη 

σο αθνινχζσο: 

i. ε πεξίπησζε πνπ νη Πξνηείλνληεο απνθηήζνπλ πέξαλ ηνπ 90% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο, πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ γηα 

δηθαίσκα εμαγνξάο (Squeeze out) νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

DIMCO. To δηθαίσκα απηφ αζθείηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη λα αηηεζνχλ ηε δηαγξαθή ηεο Dimco Plc απφ 

ην ΥΑΚ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν κεηαηξνπήο ηεο ζε ηδησηηθή. 

 

ii. Οη Πξνηείλνληεο δελ πξνηίζεληαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο εάλ 

απηή παξακείλεη εηζεγκέλε ζην ΥΑΚ. Δάλ απνθηεζεί πνζνζηφ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ 

Δμαγνξά Δηαηξείαο (κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο) θαη ε Dimco Plc δηαγξαθεί απφ ην ΥΑΚ, νη 

Πξνηείλνληεο ζα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο. Ννείηαη πσο εάλ κεηά ηε δηαγξαθή απνθαζηζηεί ε κεηαηξνπή ηεο ζε ηδησηηθή, ζα γίλνπλ νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. 

 

iii. Οη Πξνηείλνληεο δελ πξνηίζεληαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην πθηζηάκελν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο Τπφ 

Δμαγνξά Δηαηξείαο, αιιά νχηε θαη ζηνλ ηξφπν θαη ηφπν δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

iv. Οη Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη δελ ζθνπεχνπλ λα πξνβνχλ ζε αιιαγή ηεο ρξήζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο.  

v. Οη Πξνηείλνληεο δελ ζθνπεχνπλ λα επηθέξνπλ κνλνκεξψο νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή 
απαζρφιεζεο ή ην επίπεδν απαζρφιεζεο ζηελ DIMCO. 

vi. Οη Πξνηείλνληεο δελ πξνηίζεληαη λα παξαρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε εηδηθά νθέιε ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο DIMCO. 

vii. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηελ πιεξσκή ή ηελ παξνρή σθειήκαηνο απφ ηνπο 

Πξνηείλνληεο πξνο νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθφ χκβνπιν ή ππάιιειν ηεο DIMCO PLC σο απνδεκίσζε γηα ηελ 

απψιεηα ηνπ αμηψκαηφο ηνπ. 

 

5.  ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑΠΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΟΓΟΤ  

5.1 ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑΠΟΡΑ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή απφ ην ΥΑΚ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα δηαζπνξάο ησλ αγνξψλ ηνπ ΥΑΚ ζηηο νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο. 
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Σα ειάρηζηα θξηηήξηα δηαζπνξάο ζηελ πεξίπησζε ηεο  Δλαιιαθηηθήο Αγνξάο φπνπ είλαη εηζεγκέλε ε Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.4.1. (γ) ηεο Καλνληζηηθήο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο 379/2014 (σο έρεη ηξνπνπνηεζεί) 

αλαθέξνπλ φηη «ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ κεηνρψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα εηζαγσγή θαηέρνληαη απφ ην επξχ θνηλφ θαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ 100 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη  θαλέλαο κέηνρνο δελ  ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ  ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ 75%  πνπ θαηφπηλ εηδηθήο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε λενεηζεξρφκελνπ εθδφηε ή εθδφηε 

γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη πξφζθαηα δεκφζηα πξφηαζε δπλαηφλ λα επηηξαπεί φπσο θηάλεη κέρξη ην 90%.»  

 

5.2  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΟΓΟΤ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Α.10 ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ην άξζξν 37 ηνπ πεξί Γεκνζίσλ 

Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο  Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε, θαζνξίδεη φηη, εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ  90% ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο, νη θάηνρνη ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

ηίηισλ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο Πξνηείλνληεο φπσο αγνξάζνπλ θαη ηνπο δηθνχο 

ηνπ ηίηινπο ζε δίθαηε ηηκή. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ε δίθαηα ηηκή έρεη θαζνξηζηεί ζηα 0.065. Σν 

δηθαίσκα απηφ αζθείηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

  

Δμάιινπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν Α.4 πην πάλσ νη Πξνηείλνληεο ζα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πνπ ηνπο 
παξέρεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ γηα δηθαίσκα εμαγνξάο (squeeze out) νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ ην 100% ησλ 
κεηνρψλ ηεο Dimco Plc.  

 

6.  ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ  

 

6.1  ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ 

 

 Ζ εκεξνκελία έλαξμεο γηα απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη ε 15 Ηνπιίνπ 2015. 

 Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη ε 28 Απγνχζηνπ 2015 ζηηο 1:30 κ.κ. 

 Ζ πξνζεζκία πξνο απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα είλαη γηα 45 κέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ κέξα 
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ Δγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24(1) ηνπ Νφκνπ. 

 ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο γηα βειηίσζε ησλ φξσλ, ε ππνγξαθή ηνπ Απνδέθηε ζε νπνηαδήπνηε 

Αίηεζε Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο (ζηελ αξρηθή ή ζηελ αλαζεσξεκέλε αίηεζε) ζα απνηειεί απνδνρή ηεο 
βειηησκέλεο Πξφηαζεο (ε νπνία ζα έρεη θνηλνπνηεζεί κε ηελ απνζηνιή λένπ εγγξάθνπ πνπ ζα νξίδεη εθ λένπ ηνπο 
φξνπο θαη ηελ πεξίνδν Γεκφζηαο Πξφηαζεο). Απηή ε απνδνρή ζα είλαη ακεηάθιεηε, εθηφο αλ ζην κεηαμχ αζθήζεθε 
ην δηθαίσκα απφζπξζεο ηεο απνδνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο Β.4. ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Έγγξαθν Αληαγσληζηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη νη 

Πξνηείλνληεο δελ αλαθαιέζνπλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, ηφηε ε Πεξίνδνο Απνδνρήο ζα παξαηαζεί απηνκάησο κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο αληαγσληζηηθήο απηήο πξφηαζεο.  

  ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο Πξφηαζεο ε πξνζεζκία απνδνρήο παξαηείλεηαη απηφκαηα θαηά δχν εβδνκάδεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28(9) ηνπ Νφκνπ. 

 Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν Νφκνο πξνλνεί ηελ απηφκαηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνδνρήο, δελ επηηξέπεηαη 
ηξνπνπνίεζε ηεο θαζνξηζκέλεο πξνο απνδνρή πξνζεζκίαο, εθηφο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο. 

 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ηαρζείζαο πξνο απνδνρή πξνζεζκίαο, 
νπνηνζδήπνηε απφ ηνλ Πξνηείλνληα, άιια πξφζσπα ελεξγνχληα εμ νλφκαηνο ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, 
ειεγρφκελεο απφ απηφλ επηρεηξήζεηο, ή πξφζσπα ελεξγνχληα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξνηείλνληα απνθηήζνπλ 
κεηνρέο ηεο DIMCO PLC κε φξνπο επλντθφηεξνπο απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Έγγξαθν ή νπνηαζδήπνηε 
αλαζεψξεζεο ηνπ, ηφηε νη επλντθφηεξνη απηνί φξνη ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 25(δ) θαη 29 ηνπ Νφκνπ. 

 ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο,  νη ήδε απνδερζέληεο ηελ αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε 
δχλαληαη λα απνδερζνχλ ηε λεφηεξε αληαγσληζηηθή δεκφζηα πξφηαζε, εθφζνλ ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ηνπο  
Πξνηείλνληεο φηη απνζχξνπλ ηελ απνδνρή ηνπο θαη έγθπξα απνδερζνχλ ηελ αληαγσληζηηθή δεκφζηα πξφηαζε. 

 

6.2  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ  ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Οη κέηνρνη ηεο DIMCO PLC πνπ επηζπκνχλ λα απνδερηνχλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν 
Γήισζεο Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηφ,  (νη νπνίεο ζεσξνχληαη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο) θαη να ηασςδπομήζοςν ηο ζςμπληπυμένο Ένηςπο ζηελ πην θάησ 
δηεχζπλζε : 
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ProChoice Υπημαηιζηηπιακή Ληδ 

Γημόζια Ππόηαζη ππορ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ DIMCO PLC   

πχξνπ Κππξηαλνχ 57 

Φξάγθνο Κσξη , 1
νο

 φξνθνο, Γξαθείν 102 

P.O. Box 42917, 6053 Λάξλαθα 

 

ή λα  παξαδψζνπλ ην ζπκπιεξσκέλν Έληππν Γήισζεο Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζην αθφινπζν γξαθείν ηνπ 
Υεηξηζηή Αλάδνρνπ  

ProChoice Υπημαηιζηηπιακή Ληδ 

πχξνπ Κππξηαλνχ 57 

Φξάγθνο Κσξη , 1
νο

 φξνθνο, Γξαθείν 102 

6051 Λάξλαθα 

 
ηο ζςνηομόηεπο δςναηό  ώζηε να παπαληθθούν ηο απγόηεπο ππιν  ηιρ 1:30 μ.μ. ηηρ 28 Αςγούζηος  2015 
 
 
εκεηψλεηαη φηη : 
 

i. Γε ζα απνζηαιεί νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε ιήςεο ησλ εγγξάθσλ θαη ε απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα 
είλαη ακεηάθιεηε εθηφο ζε πεξίπησζε αληαγσληζηηθήο ή αλαζεσξεκέλεο πξφηαζεο. 

 
ii. Οπδέλ Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα γίλεηαη απνδεθηφ κεηά ηιρ 1:30 μ.μ. ηηρ 28 Αςγούζηος  2015 

 
iii. Δπηηξέπεηαη ε απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο γηα κεξηθφ αξηζκφ ηίηισλ ηεο DIMCO PLC πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο νη κέηνρνη.  ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο λα 
ζπκπιεξσζεί εθείλνο ν αξηζκφο ηίηισλ ηνλ νπνίν ν κέηνρνο πξνηίζεηαη λα απνδερηεί. 

 
Ζ ππνγξαθή ηνπ Απνδέθηε  ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζην Έληππν Γήισζεο Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο πξέπεη λα 

επηβεβαηψλεηαη απφ πηζηνπνηψλ  ππάιιειν ή απφ ηνπο ππεχζπλνπο πηζηνπνίεζεο Μειψλ / Υεηξηζηψλ θάζε επελδπηή. ε 

πεξίπησζε πνπ ην έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ππνγξαθεί απφ άιιν πξφζσπν απφ ηνλ Απνδέρηε (αληηπξφζσπν), 

ην ζρεηηθφ πιεξεμνχζην ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο θαη λα πεξηιακβάλεη 

ζρεηηθή ζαθή εληνιή θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Απνδέθηε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

Σν ζρεηηθφ πιεξεμνχζην ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Απνδέθηε ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο θαη ηνπ Αληηπξνζψπνπ ηνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλν πηζηνπνηψλ ππάιιειν.   

 

Ο Απνδέθηεο ζα πξέπεη είηε λα δψζεη εληνιή πξνο ηνλ Υεηξηζηή ηνπ γηα κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ ηεο DIMCO PLC θάησ 

απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ Υεηξηζηή Αλάδνρνπ είηε νη κεηνρέο ηεο  εηαηξείαο DIMCO PLC πνπ θαηέρεη ν Απνδέθηεο λα  

βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΥΑΚ νχησο ψζηε  λα κπνξέζεη ν Υεηξηζηήο Αλάδνρνο  λα ηηο 

κεηαθέξεη θάησ απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε πνπ ζα δψζεη ν επελδπηήο κέζσ ηνπ Έληππνπ 

Απνδνρήο.   

 

Ο Υεηξηζηήο Αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ Δληχπσλ Απνδνρήο νθείιεη λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαιαβή 

ππνγξάθνληαο ζε αληίγξαθν απηήο ηελ ζρεηηθή δήισζε παξαιαβήο, εάλ έηζη δεηεζεί απφ ηνλ επελδπηή. 

 

 

 

Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηην αποδοσή ηηρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ είναι όηι οι μεηοσέρ πος επιθςμούν οι μέηοσοι 

ηηρ DIMCO PLC να ανηαλλάξοςν, ππέπει να  βπίζκονηαι κάηυ από ηον Διδικό Λογαπιαζμό ηος Υπημαηιζηηπίος 

Αξιών Κύππος ή κάηυ από ηον έλεγσο ηος Υειπιζηή Ανάδοσος.  ε πεπίπηυζη πος οι εν λόγυ μεηοσέρ βπίζκονηαι 

κάηυ από  έλεγσο άλλος Υειπιζηή από ηον Υειπιζηή Ανάδοσο, αςηέρ θα ππέπει να  μεηαθεπθούν κάηυ από ηον 

έλεγσο  ηος Υειπιζηή Ανάδοσος με ηη ζςμπλήπυζη ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ «Δνηολή Δπενδςηή». Ζ Δνηολή 

Δπενδςηή θα ππέπει να ζηαλεί ζηον Υειπιζηή ο οποίορ ελέγσει ηιρ μεηοσέρ ηηρ DIMCO PLC πος ο Αποδέκηηρ 

επιθςμεί να ανηαλλάξει ππιν από ηην αποζηολή ηος Ένηςπος Γήλυζηρ Αποδοσήρ και Μεηαβίβαζηρ. 

 

Ο Απνδέθηεο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ ηνπ ηεο Dimco Plc θάησ απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ Υεηξηζηή 

Αλαδφρνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη κέηνρνη πξνηξέπνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ έγθαηξα κε ην κέινο ηνπ ΥΑΚ ην νπνίν 

έρνπλ δειψζεη σο Υεηξηζηή. Έληππα Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο γηα ηα νπνία ν Απνδέθηεο δελ έρεη κεηαθέξεη ηηο 

κεηνρέο ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ΥΑΚ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 
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Έληππα Γήισζεο Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο θαη επίζεο ζα δηαηίζεληαη 

ζηα γξαθεία ησλ χκβνπισλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο θαη θαηά ηηο 

ζπλήζεηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ή ζηελ ηζηνζειίδα www.pro-choice.com.cy θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΚ, 

www.cse.com.cy. 

 

Οη κέηνρνη ηεο DIMCO PLC  κπνξεί λα απνδερζνχλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε είηε γηα ην ζχλνιν είηε γηα κέξνο ησλ 

κεηνρψλ ηεο DIMCO PLC πνπ θαηέρνπλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην Έληππν Γήισζεο 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ν αξηζκφο ηίηισλ ηνλ νπνίν ν κέηνρνο πξνηίζεηαη λα απνδερζεί κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Πξφηαζεο. Κάζε Έληππν Απνδνρήο πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ κία κεηνρή ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα απηήο θαη λα είλαη 

πξνζεθφλησο ππνγξακκέλν απφ ηνλ Απνδέθηε. 

 

Ννείηαη φηη γηα λα είλαη έγθπξν ην Έληππν Απνδνρήο, ν Απνδέρηεο δελ πξέπεη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πψιεζε ή 

κεηαβίβαζε εθείλνπ ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο DIMCO PLC πνπ επηζπκεί λα απνδερζεί ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο  Γεκφζηαο  Πξφηαζεο. 

 

ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεηψλ, φια ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο DIMCO PLC απφ θνηλνχ, πξέπεη λα 

ππνγξάςνπλ ην Έληππν Απνδνρήο. ε πεξίπησζε πνπ  έλαο απφ ηνπο  ζπληδηνθηήηεο  έρεη απνβηψζεη, ην Έληππν 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ φινπο ηνπο επηδψληεο κεηφρνπο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, 

θαζψο θαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληνο θαη λα απνζηαιεί καδί κε ην πξσηφηππν ηνπ 

δηαηάγκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληα θαη ην πξσηφηππν ηεο απφθαζεο ηεο ζρεηηθήο 

θνξναπαιιαγήο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ. 

 

Έληππα Απνδνρήο πνπ ππνβάιινληαη απφ εηαηξείεο (λνκηθά πξφζσπα) ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 

ηεο εηαηξείαο θαη λα ππνγξάθνληαη απφ  θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ είλαη δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν/α γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζπλάπηεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ Έληππνπ Απνδνρήο θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο εηαηξείαο αλ ππάξρεη, ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ην/α  θπζηθφ/ά πξφζσπν/α λα ππνγξάθεη/νπλ εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο θαη ε νπνία απφθαζε ζα πηζηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηψλ ππάιιειν θαζψο θαη πξφζθαην (κέρξη 1 κελφο)  

Πηζηνπνηεηηθφ Γηεπζπληψλ  ηεο εηαηξείαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ππνγξαθή ηνπ Έληππνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο γίλεη κέζσ αληηπξνζψπνπ, ην ζρεηηθφ 

πιεξεμνχζην ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο θαη λα πεξηιακβάλεη ζρεηηθή ζαθή 

εληνιή θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Απνδέθηε  θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. Σν ζρεηηθφ πιεξεμνχζην ζα πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Απνδέθηε θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ απφ πηζηνπνηψλ 

ππάιιειν. 

 

ε πεξίπησζε αλειίθσλ κεηφρσλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί απφ φια ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ γνληθή κέξηκλα.  Δάλ ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ αλήιηθνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δπν γνλείο.  Δάλ ην Έληππν 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ πξφζσπν/α ζην/α νπνίν/α ε γνληθή κέξηκλα έρεη αλαηεζεί απφ 

Γηθαζηήξην, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο Γηθαζηεξίνπ. 

 

ε πεξίπησζε κεηνρψλ νη νπνίεο είλαη ελερπξηαζκέλεο, νη θάηνρνη ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα απνδέζκεπζε ηνπο, ή λα επηζπλάςνπλ ζην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο φια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΥΑΚ γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ κεηνρψλ καδί κε ην ζρεηηθφ ηέινο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο έρεη απνβηψζεη, ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα 

πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληα θαη λα απνζηαιεί καδί κε ην πξσηφηππν ηνπ 

δηαηάγκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληα θαη ην πξσηφηππν ηεο απφθαζεο ηεο ζρεηηθήο 

θνξναπαιιαγήο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 

 

Απφ θαη δηα ηεο πξνζήθνπζαο, έγθπξεο, εκπξφζεζκεο, θαη λφκηκεο νινθιήξσζεο ηεο πξν-πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο 

ν Απνδέθηεο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη απνδερζεί ηε Γεκφζηα Πξφηαζε. 

 

Μεηά ηελ ηαρπδξφκεζε ή θαηάζεζή ηνπο, ηα πξναλαθεξζέληα Έληππα Απνδνρήο δελ δχλαληαη λα αλαθιεζνχλ εθηφο εάλ 

ν Απνδέθηεο αθνινχζσο απνδερζεί αληαγσληζηηθή δεκφζηα πξφηαζε, ηελ νπνία ζα έρεη εγθξίλεη ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο.  ηελ πεξίπησζε απηή νη Απνδέθηεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη Έληππα Απνδνρήο κπνξνχλ λα ηα 

αλαθαιέζνπλ κφλν γηα λα απνδερζνχλ κηα ηέηνηνπ είδνπο αληαγσληζηηθή πξφηαζε θαηαζέηνληαο ην ζρεηηθφ Έληππν 

http://www.pro-choice.com.cy/
http://www.cse.com.cy/
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Γήισζεο Αλάθιεζεο  πνπ επηζπλάπηεηαη, ζηα  Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Υεηξηζηή Αλάδνρνπ ProChoice Υξεκαηηζηεξηαθή 

Ληδ, ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

 

ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο γηα βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ε ππνγξαθή ηνπ Απνδέρηε ζε 

νπνηαδήπνηε Έληππα Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο (ζηελ αξρηθή ή αλαζεσξεκέλε), ζα απνηειεί απνδνρή ηεο 

βειηησκέλεο πξφηαζεο (ε νπνία ζα έρεη θνηλνπνηεζεί κε ηελ απνζηνιή λέσλ εγγξάθσλ πνπ ζα νξίδεη εθ λένπ ηνπο φξνπο 

θαη ηελ πεξίνδν ηεο πξφηαζεο).  Απηή ε απνδνρή ζα είλαη ακεηάθιεηε εθηφο αλ ζην κεηαμχ αζθήζεθε δηθαίσκα 

απφζπξζεο ηεο απνδνρήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β.4. –«Γηθαίσκα Απφζπξζεο / Αλάθιεζεο Απνδνρήο».   

 

Όζνη κέηνρνη επηζπκνχλ βνήζεηα ή δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο φξνπο ή ηνλ ηξφπν απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο, κπνξνχλ λα ηειεθσλνχλ απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή απφ 9:00 έσο 17:00 
ζηνλ Υεηξηζηή Αλάδνρν ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ 24 661192. Σα Έληππα Απνδνρήο ζα 
απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο. 

 

7. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ 

 

7.1 ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ 

 

Ζ θαηαβνιή ηεο πξνζθεξφκελεο αληηπαξνρήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ηνλ Απνδέθηε κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

ππνδείμεη ν Απνδέθηεο ζην Έληππν Απνδνρήο. 

 

Ο Υεηξηζηήο Αλάδνρνο ζα επηκειεζεί γηα ηελ θαηαβνιή (θαη' εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο) ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ δήισζε απνδνρήο κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Απνδέθηεο νξίδεη ζην Έληππν Απνδνρήο, σο  

αθνινχζσο: 

 

 Πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Απνδέθηε,  ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ πνπ ν Απνδέθηεο ππνδείμεη, ή 

 

 Καηαβνιή ζηνλ Απνδέθηε ζε πξψηε δήηεζε ζηελ δηεχζπλζε απνζηνιήο αληαιιάγκαηνο πνπ ν Απνδέθηεο 

ππνδείμεη  ή 

 

 Καηαβνιή ζηνλ αξρηθφ Υεηξηζηή, ηνλ νπνίν ζα ππνδείμεη ν Απνδέθηεο, κε έθδνζε δίγξακκεο ηξαπεδηθήο 

επηηαγήο εηο δηαηαγή ηνπ , πνζνχ ίζνπ κε ην ζπλνιηθφ νθεηιφκελν ηίκεκα γηα ηηο αμίεο πνπ ζα κεηαβηβαζηνχλ 

ζηνπο Πξνηείλνληεο, ιφγσ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή  

 

 Πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αξρηθνχ Υεηξηζηή κε πνζφ ίζν κε ην ζπλνιηθφ νθεηιφκελν ηίκεκα γηα ηηο αμίεο 

πνπ ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηνπο Πξνηείλνληεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

Ζ θαηαβνιή ηεο αληηπαξνρήο  πξνο ηνπο Απνδέθηεο ζα γίλεη κέζσ ηεο Σξάπεδαο EUROBANK CYPRUS LTD. 

 

Ο Υεηξηζηήο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξφζθνξεο πιηθέο θαη λνκηθέο πξάμεηο ζπκβαιιφκελνο επ‟ 

νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Απνδέθηε θαη ησλ Πξνηεηλφλησλ θαη ππνγξάθνληαο θάζε απαηηνχκελν έγγξαθν, ψζηε 

λα ζπληειεζζεί ε εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ Μεηαβηβαδφκελσλ Αμηψλ απφ ηνλ Απνδέθηε  ζνπο 

Πξνηείλνληεο θαη ελ ζπλερεία, ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην ΚΑΜ θαη‟ εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο.  
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7.2  ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ 

i. Οη Πξνηείλνληεο κέζσ ηεο Prochoice Chrimatistiriaki Ltd ζα θαηαξηίζνπλ εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ πνπ  ζα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο (1) (ε) ησλ 

πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ 1993-2009.  Ζ Prochoice Chrimatistiriaki Ltd, ελεξγψληαο 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ζην Κεληξηθφ Μεηξψν 

Απνζεηεξίνπ φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα θαηαρψξεζε ηεο άλσ κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα 

απνθηεζνχλ κέζσ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζην  Κεληξηθφ Μεηξψν Απνζεηεξίνπ ζηε θαηνρή ησλ Πξνηεηλφλησλ. 

 

ii. Ζ εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηνπο Πξνηείλνληεο κέζσ ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο ζα θαηαρσξεζεί ζην  Κεληξηθφ Μεηξψν Απνζεηεξίνπ ζηελ θαηνρή ησλ Πξνηεηλφλησλ ζην ηέινο ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαρψξεζε απηή έγγξαθα φπσο νξίδεηαη 

απφ ηελ ζρεηηθή Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ ΥΑΚ. 

 

iii.  Ο Υεηξηζηήο Αλάδνρνο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνο ηνπο Απνδέθηεο πνπ ηνπο αλαινγεί απφ ηελ 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη εθφζνλ θαηαβάιιεη πξνο ην Κεληξηθφ Μεηξψν Απνζεηήξην νπνηαδήπνηε ηέιε ή 

θφξνπο απαηηνχληαη, ζα πξνβεί ζηε αθφινπζε δηαδηθαζία κε ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 4.3 ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζε ηνπ ΥΑΚ 96/2008 (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε): 

 

α. Θα κεηαθέξεη ηηο Μεηνρέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ζθνπνχο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ππφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ησλ επελδπηψλ ζην ΥΑΚ. 

β. Θα πξνζθνκίζεη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Απνζεηήξην αξρείν εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ κεηαβηβάζεσλ, γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ αμηψλ ηεο DES απφ ηηο κεξίδεο ησλ επελδπηψλ ζηηο κεξίδεο ησλ Πξνηεηλφλησλ.  

γ. Θα ππνβάιεη ζην ΥΑΚ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

 

 Έληππν 13 (Αίηεζε Αλαθνίλσζεο Δμσρξεκαηηζηεξηαθήο Μεηαβίβαζεο) δεφλησο ζπκπιεξσκέλν γηα 

ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Dimco απφ ηνπο Απνδέθηεο πξνο ηνπο Πξνηείλνληεο 

 

 Βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ παξαξηήκαηνο 6, δεφλησο ζπκπιεξσκέλε θαη 

ππνγξακκέλε βάζεη ηνπ άξζξνπ 4(3) δ (i) ηεο ΚΓΠ 96/2008 

 

iv. Μέρξη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα ε νπνία αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην (ii), νη Πξνηείλνληεο ζα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε  ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ηεο πξνηεηλφκελεο αληηπαξνρήο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην (iii) πην πάλσ, ζε θάζε πσιεηή Απνδέθηε (γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηνχλ απφ απηφλ νη 

Πξνηείλνληεο  ζηε βάζε ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνδεθηψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο). 

 

v. Γελ ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε απνθνπή απφ ηελ αληηπαξνρή θαζψο ηα Γηθαηψκαηα πλαιιαγψλ ηα νπνία 

επηβάιινληαη κε βάζε ηελ Κ.Γ.Π. 141/2002 ζα βαξαίλνπλ ηνπο Πξνηείλνληεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 38, παξάγξαθνο 3 ηνπ πεξί Γεκφζησλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε. 

 

vi. Σα δηθαηψκαηα ζπλαιιαγψλ ΥΑΚ γηα εμσρξεκαηηζηεξηαθέο κεηαβηβάζεηο χςνπο 0,2% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζπλαιιαγήο, ( κε ειάρηζην πνζφ €3.400) ηα νπνία επηβάιινληαη κε βάζε ηελ ΚΓΠ 379/2014 νπνηεζδήπνηε άιιεο 

ρξεψζεηο δπλάκεη ηνπ πίλαθα IV.7 ηνπ παξαξηήκαηνο 17 ηεο ΚΓΠ 379/2014 ζα βαξαίλνπλ ηνπο Πξνηείλνληεο. 

 

Σφζν νη Πξνηείλνληεο θαη νη Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, φζν θαη ε Τπφ Δμαγνξά Δηαηξεία δελ ζα έρνπλ θακηά 
κειινληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

8.  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Δληφο δχν (2) Δξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο πξνο απνδνρή πξνζεζκίαο, ηα  απνηειέζκαηα  ηεο 

Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ επφκελε κέξα ζα 

δεκνζηεπηνχλ   ζε δπν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο Παγθχπξηαο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ. 

 

9.  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ (SQUEEZE OUT) 

χκθσλα ην άξζξν 36(1) ηνπ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ νη Πξνηείλνληεο έρνπλ δηελεξγήζεη Γεκφζηα Πξφηαζε πξνο 
φινπο ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ ηνπο, δηθαηνχληαη λα 
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απαηηήζνπλ ηε κεηαβίβαζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ηίηισλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

(α) φηαλ νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ ηίηινπο ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα 
ηνηο εθαηφλ (90%) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα ηνηο εθαηφλ 
(90%) ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, θαη 
 

(β) φηαλ νη Πξνηείλνληεο έρνπλ απνθηήζεη ή έρνπλ ζπκθσλήζεη νξηζηηθά λα απνθηήζνπλ, ζε ζπλέρεηα απνδνρήο ηεο 
δεκφζηαο πξφηαζεο, ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ελελήληα ηνηο εθαηφλ (90%) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ 
ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα ηνηο εθαηφλ (90%) ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δεκφζηα πξφηαζε. 
 
Οη Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη λα εμαζθήζνπλ ην δηθαίσκα πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ γηα Γηθαίσκα 

Δμαγνξάο («squeeze out») νχησο ψζηε λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ ηνπο ζηελ Τπφ Δμαγνξά Δηαηξεία κέρξη 100% ηνπ 
κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 
 
Σν αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο ιακβάλεη ηελ ίδηα κνξθή θαη ηζνχηαη 
ηνπιάρηζηνλ κε ην αληάιιαγκα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη Πξνηείλνληεο πξνηίζεληαη 

λα αηηεζνχλ ηε δηαγξαθή ηεο Dimco Plc  απφ ην ΥΑΚ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν κεηαηξνπήο ηεο 
ζε ηδησηηθή. 
 
 
10.  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΟΓΟΤ (SELL OUT) 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ πεξί Γεκφζησλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο  Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε  («Γηθαίσκα 
Δμφδνπ - sell out»), εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο δεκφζηαο πξφηαζεο, 

(α) νη πξνηείλνληεο  θαηέρνπλ  κεηνρέο  ηεο ππφ εμαγνξάο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ  90% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ηίηισλ πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ην  90% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ 
Δμαγνξά εηαηξείαο, ή 

(β) νη πξνηείλνληεο έρνπλ απνθηήζεη ή έρνπλ ζπκθσλήζεη νξηζηηθά λα απνθηήζνπλ, ζε ζπλέρεηα απνδνρήο ηεο δεκφζηαο 

πξφηαζεο, ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο πνπ 
θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεκφζηα 
Πξφηαζε,  

O θάηνρνο ησλ ελαπνκεηλάλησλ ηίηισλ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνπο Πξνηείλνληεο 
φπσο αγνξάζνπλ θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ηίηινπο ζε δίθαηε ηηκή εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ 
Απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

Σν αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο ιακβάλεη ηελ ίδηα κνξθή θαη ηζνχηαη 
ηνπιάρηζηνλ κε ην αληάιιαγκα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

11.   ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ 

Με ηελ ππνβνιή Δληχπνπ Απνδνρήο, ν ππνβάιισλ ην Έληππν Απνδνρήο απνδέρεηαη φηη ε Γεκφζηα Πξφηαζε, ην Έληππν 

Απνδνρήο, ε κεηαβίβαζε ησλ Μεηνρψλ, θαη γεληθψο θάζε ζπλαιιαγή ή ζπκθσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο δηέπνληαη απφ ην Κππξηαθφ δίθαην. 

Γηα θάζε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ζπκθσληψλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Κχπξνπ. 

12.   ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

i. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ άκεζα 64.496.409 κεηνρέο ηεο Dimco 

Plc πνπ αλαινγεί ζε πνζνζηφ 79,63% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά 

Δηαηξείαο. Δπηπιένλ θαηέρνληαη 10.500 κεηνρέο απφ άηνκα πνπ κε βάζε ηνλ Νφκν ζεσξείηαη πσο ελεξγνχλ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνηείλνληεο, θαη σο εθ ηνχην ν ζπλνιηθφο αξηζκφ κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο 

πνπ θαηέρνπλ νη Πξνηείλνληεο θαη ηα άηνκα πνπ ζεσξνχληαη φηη ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπο αλέξρεηαη 

ζε 64.506.909 κεηνρέο (79,64% ) ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο.  

ii. Δθηφο απηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην κέξνο Γ(1), δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νπνηεζδήπνηε άιιεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ή εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ή ηίηινπο 

νπνηαδήπνηε θχζεσο ηεο Dimco Plc θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 

αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο , απφ α) ηνπο Πξνηείλνληεο ή/θαη β) απφ ηξίηα 
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πξφζσπα ηα νπνία ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Πξνηεηλφλησλ ή/θαη γ) απφ επηρεηξήζεηο ειεγρφκελεο απφ ηνπο 

Πξνηείλνληεο ή/θαη δ) απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνηείλνληεο. 
iii. Οη Πξνηείλνληεο δελ πξνηίζεληαη λα παξαρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε εηδηθά σθειήκαηα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. 

iv. Οη Πξνηείλνληεο έρνπλ επίζεο εμαζθαιίζεη ακεηάθιεηεο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε 5.628.052 κεηνρψλ ηεο 

Τπφ εμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,95% ηνπ  ζπλνιηθνχ, εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Dimco Plc. Ωο εθ ηνχηνπ νη Πξνηείλνληεο κεηά ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ησλ ακεηάθιεησλ δεζκεχζεσλ ζα 

θαηέρνπλ ην 86,57%  ήηνη  70.124.461 κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο. 

v. Οη Πξνηείλνληεο ελεξγνχλ εμ‟ νλφκαηνο ηνπο θαη φρη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ ζηε Γεκφζηα Πξφηαζε. 

vi. Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε γξαπηέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ Πξνηεηλφλησλ αλαθνξηθά κε ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία θαη ηελ απφ θνηλνχ απφθαζε ηνπο γηα ηελ παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε. Σν παξφλ έγγξαθν  πεξηέρεη 

φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ απνθηεζέλησλ κεηνρψλ θαη ησλ κεηνρψλ ησλ ακεηάθιεησλ δεζκεχζεσλ 

κεηαμχ ησλ Πξνηεηλφλησλ. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε άιιε ζπκθσλία ε νπνία ξπζκίδεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

πξνηεηλφλησλ κεηά ην πέξαο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Γελ ππάξρεη επίζεο θακία άιιε ζπκθσλία φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4(1)(θγ) ηεο νδεγίαο ΟΓ41-2007-03. 

 

 
13.   ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

Σν παξφλ Έγγξαθν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία ΟΓ41-2007-03 ηνπ 2012 ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ Δγγξάθνπ Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
είλαη απαξαίηεηεο ψζηε νη κέηνρνη ηεο Dimco Plc πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε λα 
ζρεκαηίζνπλ γλψκε γηα απηήλ. ηηο 7 Ηνπιίνπ 2015 ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην παξφλ Έγγξαθν ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 19(3) ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ εμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ εμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ηελ 
παξάγξαθν 8 ηεο  Οδεγίαο ΟΓ41-2007-03 ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νη Πξνηείλνληεο, δειαδή νη 
Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη 
παξνπζηάδνληαη ζην Μέξνο Γ ηνπ Δγγξάθνπ, θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ εγγξάθνπ ηεο 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ππνγξάθνπλ ην Έγγξαθν ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

Οη Πξνηείλνληεο Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία 
Γεκεηξίνπ σο ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ βεβαηψλνπλ φηη έρνληαο θαηαβάιεη θάζε 
νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε γλψζε, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν Γεκφζηαο 
Πξφηαζεο είλαη αιεζείο θαη πιήξεηο, ρσξίο λα ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα δχλαηαη λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 
Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο Απνδέθηεο. 

Ο χκβνπινο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ProChoice Chrimatistiriaki Ltd δηακεζνιαβεί κεηαμχ ησλ Πξνηεηλφλησλ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη δελ έρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Dimco Plc πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε Γεκφζηα Πξφηαζε. 

Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ 

Μέξνο Β:  Πξνυπνζέζεηο θαη Όξνη ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

Μέξνο Γ:  Δπηπξφζζεηεο Πιεξνθνξίεο 

Μέξνο Γ:  Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Πξνηείλνληεο θαη ηελ Τπφ Δμαγνξά Δηαηξεία 

Μέξνο E:  Τπεχζπλεο Γειψζεηο απφ ηνπο Πξνηείλνληεο θαη Βεβαίσζε απφ ηελ Eurobank Cyprus Ltd 
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ΜΔΡΟ Β- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

 

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε 7.026.008 κεηνρψλ ηεο Dimco Plc απφ ηνπο 
Πξνηείλνληεο θ.θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξην Γεκεηξίνπ θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ ζηελ ηηκή ησλ €0,065 αλά κεηνρή 
ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 13(1) ηνπ Νφκνπ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ ήδε άκεζα ην 79,63%  (64.496.409 κεηνρέο) 

ηνπ  εθδνκέλνπ  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο Τπφ εμαγνξάο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ θαηέρνληαη 10.500  κεηνρέο απφ άηνκα 

πνπ κε βάζε ηνλ Νφκν ζεσξείηαη πσο ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνηείλνληεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ νη Πξνηείλνληεο θαη ηα άηνκα πνπ ζεσξνχληαη φηη 

ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπο αλέξρεηαη ζε 64.506.909 κεηνρέο (79,64% ) ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ ε  Γεκφζηα Πξφηαζε ζεσξείηαη επηηπρήο κε βάζε ην άξζξν 10 (1) ηνπ Νφκνπ 

θαζφηη νη Πξνηείλνληεο  θαηέρνπλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, θαη 

δελ ηειεί ππφ νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε.   

Οη Πξνηείλνληεο έρνπλ επίζεο εμαζθαιίζεη ακεηάθιεηεο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε 5.628.052 κεηνρψλ ηεο Τπφ 

εμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,95% ηνπ  ζπλνιηθνχ, εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Dimco Plc. 

Ωο εθ ηνχηνπ νη Πξνηείλνληεο κεηά ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ησλ ακεηάθιεησλ δεζκεχζεσλ ζα θαηέρνπλ ην 86,57%  

ήηνη  70.124.461 κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο. 

Με δεδνκέλν φηη ε Γεκφζηα Πξφηαζε ζεσξείηαη επηηπρήο, νη Πξνηείλνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθηήζνπλ ην 
ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο πνπ ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαη λννπκέλνπ φηη δελ πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηεο 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Β.2. ηνπ παξφληνο 

Δγγξάθνπ.  

Οη κεηνρέο ηεο DIMCO PLC πνπ ππφθεηληαη ζηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα απνθηεζνχλ κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ θέξνπλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαλνκψλ πνπ ηπρφλ αλαθνηλσζνχλ ή ηπρφλ γίλνπλ) ειεχζεξεο απφ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ή 

απαίηεζε θαη απαιιαγκέλεο απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επίζρεζεο.  

2.  ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΝΑΚΛΖΖ / ΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε δεζκεχεη ηνπο Πξνηείλνληεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα αλαθιεζεί ή λα θεξπρηεί άθπξε εθηφο αλ  

ζπληξέρνπλ  πεξηζηαηηθά,  πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ πεξί Γεκφζησλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ 2007, σο 
ηξνπνπνηήζεθε.  Σα πεξηζηαηηθά ε επέιεπζε ησλ νπνίσλ παξέρεη ζηνπο Πξνηείλνληεο ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζηζηνχλ άθπξε ηελ Γεκφζηα Πξφηαζε, είλαη ηα αθφινπζα: 

α. ε δηαηχπσζε αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

β. ε ζπλδξνκή έθηαθησλ θαη εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, άιισλ πιελ ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ 
Πξνηεηλφλησλ, σο εθ ησλ νπνίσλ ε Γεκφζηα Πξφηαζε δελ δχλαηαη λα πινπνηεζεί, γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηε 
βνχιεζε ησλ κεξψλ ηεο πξφηαζεο, εθφζνλ ε ζπλδξνκή ησλ πεξηζηάζεσλ απηψλ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Σπρφλ αλάθιεζε ή αθχξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα αλαθνηλσζεί άκεζα απφ ηνπο Πξνηείλνληεο θαη ζα δεκνζηεπηεί 
ην ηαρχηεξν ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο Παγθχπξηαο θπθινθνξίαο. 

3.  ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο αληαγσληζηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο νη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαηχπσζεο αληαγσληζηηθήο 

Γεκφζηαο Πξφηαζεο κέηνρνη ηεο πνπ ήδε απνδέρηεθαλ ηελ αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε, δχλαληαη λα απνδερζνχλ ηε 
λεφηεξε αληαγσληζηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε, εθφζνλ ελεκεξψζνπλ γξαπηψο πξνεγνπκέλσο ηνπο δηαηππψζαληεο ηελ 
αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε θαη έγθπξα απνδερζνχλ ηελ αληαγσληζηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε ζηελ νπνία λα επηζπλάπηνπλ 
ηε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ ζηάιζεθε ζηνπο αξρηθνχο Πξνηείλνληεο ( βιέπε Μέξνο Β  Κεθ.5 – «Γηθαίσκα Απφζπξζεο 
Αλάθιεζεο Απνδνρήο»). 
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4.  ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

χκθσλα κε ην άξζξν 28(1) ηνπ Νφκνπ, νπνηεδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ ηελ ιήμε 

ηεο πξνο απνδνρή πξνζεζκίαο, νη Πξνηείλνληεο δχλαληαη λα αλαζεσξήζνπλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ηνπο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ήδε απνδερζέληεο ηελ παξνχζα αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε ζεσξνχληαη φηη 

απηφκαηα απνδέρνληαη ηελ αλαζεσξεκέλε πξφηαζε αιιά, εάλ επηζπκνχλ δηθαηνχληαη λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

αλαζεσξεκέλε πξφηαζε εθφζνλ εηδνπνηήζνπλ ηνπο Πξνηείλνληεο γηα ηελ απφθαζε ηνπο. 

 

ε  νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο γηα βειηίσζε ησλ  φξσλ, ε ππνγξαθή ηνπ Απνδέθηε ζε νπνηνδήπνηε Έληππν 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο (ζην αξρηθφ ή ζην αλαζεσξεκέλν Έληππν) ζα απνηειεί απνδνρή ηεο βειηησκέλεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο (ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε ηελ απνζηνιή λένπ εγγξάθνπ πνπ ζα νξίδεη εθ λένπ ηνπο Όξνπο θαη ηελ 

Πεξίνδν Απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο), εθηφο αλ νη ήδε απνδερζέληεο ηελ αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε εηδνπνίεζαλ 

γξαπηψο ηελ Δηαηξεία πεξί ηνπ αληηζέηνπ ( βιέπε Μέξνο Β  Κεθ.5 – «Γηθαίσκα Απφζπξζεο Αλάθιεζεο Απνδνρήο»).  

ε πεξίπησζε  αλαζεψξεζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28(9) ηνπ Νφκνπ ε Πεξίνδνο Απνδνρήο 

παξαηείλεηαη απηφκαηα θαηά δχν (2) εβδνκάδεο. 

 

5.  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΠΟΤΡΖ / ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΠΟΓΟΥΖ 

Σν δηθαίσκα απφζπξζεο κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνπο Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζηε  πεξίπησζε δηαηχπσζεο 

αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο ή ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο.  

 

ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο αληαγσληζηηθήο πξφηαζεο νη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαηχπσζεο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο 

πξφηαζεο, νη ήδε απνδερζέληεο ηελ αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε δχλαληαη  λα απνδερζνχλ ηε λεφηεξε αληαγσληζηηθή 

δεκφζηα πξφηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, νη Απνδέθηεο ηεο αξρηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ 

γξαπηψο ηνπο  Πξνηείλνληεο  κε ζρεηηθή γξαπηή εηδνπνίεζε ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν δήισζεο αλάθιεζεο βάζε ηνπ 

Άξζξνπ 2.1 (β)  ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο απφ ηε εκεξνκελία δηαηχπσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο 

κέρξη ηε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο παξνχζαο Πξφηαζεο.  Δπίζεο, πξέπεη λα απνδερηνχλ έγθαηξα ηε  

αληαγσληζηηθή δεκφζηα πξφηαζε ζηε νπνία επηζπλάπηνπλ ηε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ ζηάιζεθε ζηνπο Πξνηείλνληεο. 

 

ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, νη ήδε απνδερζέληεο ηελ παξνχζα  αξρηθή Γεκφζηα Πξφηαζε 

ζεσξνχληαη φηη απηφκαηα απνδέρνληαη ηε αλαζεσξεκέλε πξφηαζε αιιά, εάλ επηζπκνχλ, δηθαηνχηαη λα κε 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε αλαζεσξεκέλε πξφηαζε εθφζνλ εηδνπνηήζνπλ ηνπο Πξνηείλνληεο γηα ηε απφθαζε ηνπο κε παξάδνζε 

ζην Υεηξηζηή Αλάδνρν Γήισζεο Αλάθιεζεο δεφλησο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγξακκέλε 

 

Ζ αλάθιεζε απνδνρήο δεκφζηαο πξφηαζεο, φηαλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

Νφκνπ, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε ε απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο κε ηελ παξάδνζε ζηνλ 

Υεηξηζηή Αλάδνρν Γήισζεο Αλάθιεζεο δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγξακκέλεο. Πξνθεηκέλνπ πεξί απνδνρήο πνπ 

έγηλε κέζσ Υεηξηζηή ινγαξηαζκνχ, ε Γήισζε Αλάθιεζεο είλαη δπλαηφ λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Υεηξηζηή. 

 

Ο Υεηξηζηήο Αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή δήισζεο αλάθιεζεο νθείιεη λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαιαβή ππνγξάθνληαο 

ζε αληίγξαθν απηήο ηε ζρεηηθή δήισζε παξαιαβήο, εάλ έηζη δεηεζεί απφ ηνλ επελδπηή. 

 

Με ηε ιήςε Γήισζεο Αλάθιεζεο ν Υεηξηζηήο Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαθέξεη ηηο αμίεο ζην θαζεζηψο πνπ απηέο ήηαλ 

πξηλ ηελ απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 

Έληππα Γήισζεο Αλάθιεζεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Έγγξαθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο  ζα απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο θαη επίζεο ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα 

γξαθεία ησλ πκβνχισλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαζ' φιε ηελ Πεξίνδν Απνδνρήο θαη θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ή κπνξεί λα εθηππσζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα www.pro-choice.com.cy θαζψο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΥΑΚ, www.cse.com.cy. 

 

6.  ΓΔΝΗΚΑ 

Όιεο νη εηδνπνηήζεηο, θνηλνπνηήζεηο, αλαθνηλψζεηο, ζα απνζηέιινληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Dimco Plc (ή ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο) κε θίλδπλν ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηφρνπ.  

 

  

http://www.pro-choice.com.cy/
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ΜΔΡΟ Γ – ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1. ΣΗΣΛΟΗ ΣΖ ΤΠΟ ΔΞΑΓΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΖΓΖ ΚΑΣΔΥΟΝΣΑΗ 

Ο αξηζκφο ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ ήδε θαηέρνληαη απφ ηνπο Πξνηείλνληεο θαη άιιεο εηαηξείεο θαη 
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 4(1)(ε) ηεο Οδεγίαο ΟΓ41-2007-03 ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δγγξάθνπ αλαθέξνληαη πην θάησ: 

(i) Σίηλοι πος καηέσονηαι από ηοςρ  Πποηείνονηερ 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, νη Πξνηείλνληεο θαηείραλ ήδε 
άκεζα ην 79,63% ηνπ  εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, 
ήηνη 64.496.409 κεηνρέο ηεο Dimco.  Αλαιπηηθά ν θνο Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ  θαηέρεη άκεζα ην 21,70%. ηνπ 
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ήηνη 17.574.344 κεηνρέο ηεο Dimco, ν θνο Μάξηνο 
Γεκεηξίνπ θαηέρεη άκεζα ην 20,29%  ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ήηνη 
16.436.134. κεηνρέο ηεο Dimco, ν θνο Αιέμεο Γεκεηξίνπ θαηέρεη άκεζα ην 19,15% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ήηνη 15.509.549 κεηνρέο ηεο Dimco, ν θνο Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαηέρεη 
άκεζα ην 7,38% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ήηνη 5.977.664 κεηνρέο ηεο 
Dimco θαη ε θα Λνπθία Γεκεηξίνπ θαηέρεη άκεζα ην 11,11% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τπφ 
Δμαγνξάο Δηαηξείαο, ήηνη 8.998.718 κεηνρέο ηεο Dimco. 

Μεηά ηελ Δπίζεκε Αλαθνίλσζε γηα δηελέξγεηα Γεκφζηαο Πξφηαζεο, δελ έρνπλ γίλεη νπνηεζδήπνηε πξάμεηο απφ ηνπο 
Πξνηείλνληεο ζε κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. 

Με βάζε ηα πην πάλσ, θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δγγξάθνπ, νη  Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ  άκεζα ην 79,63% 
ήηνη 64.496.409 κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο.  

Οη ηίηινη πνπ θαηέρνληαη απφ ηνπο Πξνηείλνληεο είλαη ειεχζεξνη δηαπξαγκάηεπζεο θαη δελ είλαη ελερπξηαζκέλνη. 

Σίηλοι πος καηέσονηαι από ηπίηα ππόζυπα ζηο όνομα ηοςρ αλλά και για λογαπιαζμό ηυν Πποηεινόνηυν 

Γελ ππάξρνπλ ηίηινη ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηα πξφζσπα ζην φλνκα ηνπο αιιά θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ Πξνηεηλφλησλ. 

 

(ii) Σίηλοι πος καηέσονηαι από επισειπήζειρ ελεγσόμενερ από ηοςρ Πποηείνονηερ 

Γελ ππάξρνπλ ηίηινη ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο ειεγρφκελεο απφ ηνπο 
Πξνηείλνληεο. 

 

(iii)   Σίηλοι πος καηέσονηαι από ππόζυπα ενεπγούνηα ζε ζςνεννόηζη με ηοςρ Πποηείνονηερ 

Σα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο  Πξνηείλνληεο είλαη : 

 

Ονομαηεπώνςμο σέζη με ηοςρ Πποηείνονηερ Απ. Μεηοσών ηηρ 

DES 

Ποζοζηό  

% 

Μαξία Εηβαλάξε χδπγνο Μάξηνπ Γεκεηξίνπ 10.500 0.01% 

 

Με βάζε ηα πην πάλσ, θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δγγξάθνπ, νη  Πξνηείλνληεο  θαηέρνπλ άκεζα θαη έκκεζα  ην 

79,64% ήηνη 64.506.909 κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξά Δηαηξείαο. 

 

(iv) Αμεηάκληηερ Γεζμεύζειρ  

 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ ηα αθφινπζα άηνκα έρνπλ ακεηάθιεηα δεζκεπζεί λα κεηαβηβάζνπλ ηηο 
κεηνρέο ηνπο ζηνλ θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ γηα ηηο αθφινπζεο κεηνρέο: 

Ονομαηεπώνςμο Απ. Μεηοσών ηηρ DES Ποζοζηό 

ηακκά Αιεμάλδξα 3.416.250 4,22 % 

Μηραειίδνπ Μαξίηζα 2.211.802 2,73 % 

ύνολο  6,95% 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ ακεηάθιεηεο δεζκεχζεηο, νη Πξνηείλνληεο θαηέρνπλ ην 86,58% ήηνη 70.124.461 
κεηνρέο ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δγγξάθνπ. 
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(v) Απόκηηζη και διάθεζη μεηοσών ηηρ Τπό Δξαγοπάρ Δηαιπείαρ 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ 12 κελψλ πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο δηαηχπσζεο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο  νη Πξνηείλνληεο  έρνπλ πξνβεί ζηηο πην θάησ αγνξέο κεηνρψλ ηεο Τπφ Δμαγνξάο Δηαηξείαο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:  

 

Ζμεπομηνία Ονομαηεπώνςμο Απιθμόρ μεηοσών DES Σιμή € 

29/05/2015 Μάξηνο Γεκεηξίνπ 2.342.000 0,065 

29/05/2015 Αιέμεο Γεκεηξίνπ 2.342.000 0,065 

29/05/2015 Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ  2.342.008 0,065 

 

Οχηε νη Πξνηείλνληεο αιιά νχηε θαη άιια πξφζσπα ζην φλνκα ηνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Πξνηεηλφλησλ ή/θαη 

επηρεηξήζεηο ειεγρφκελεο απφ ηνπο Πξνηείλνληεο, ή/θαη πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνηείλνληεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ή εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε κεηνρέο ηεο 

DIMCO PLC θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηελ εκεξνκελίαο Δπίζεκεο Αλαθνίλσζεο γηα 

δηελέξγεηα Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ηαρζείζαο πξνο 
απνδνρή πξνζεζκίαο, νη Πξνηείλνληεο, άιια πξφζσπα ελεξγνχληα ζην φλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
Πξνηεηλφλησλ, ή/ θαη επηρεηξήζεηο ειεγρφκελεο απφ ηνπο Πξνηείλνληεο ή/ θαη πξφζσπα ελεξγνχληα ζε ζπλελλφεζε κε 
ηνπο Πξνηείλνληεο απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο DIMCO PLC κε φξνπο επλντθφηεξνπο απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ 
Έγγξαθν ή νπνηαζδήπνηε αλαζεψξεζεο ηνπ, ηφηε νη επλντθφηεξνη φξνη ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο Απνδέθηεο ηεο 
Γεκφζηαο Πξφηαζεο, φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 25(δ) θαη 29 ηνπ Νφκνπ. 

 

2. ΒΔΒΑΗΧΖ ΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ  

 

Ζ Eurobank Cyprus Ltd, πνπ εδξεχεη ζηελ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ 41, 1065 Λεπθσζία, βεβαηψλεη φηη νη Παλαγηψηεο 

Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία 

κέζα πξνο θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ €0,065 αλά κεηνρή γηα ηελ εμαγνξά κέρξη 16.503.491 ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο 

Dimco Plc, δειαδή πνζνχ κέρξη €1.072.726,92 (Έλα Δθαηνκκχξην Δβδνκήληα Γπν Υηιηάδεο Δπηαθφζηα Δίθνζη Έμη 

Δπξψ θαη Δλελήληα Γπν ελη) θαη ην πνζφ απηφ είλαη δηαζέζηκν θαη ζα παξακείλεη δηαζέζηκν ζηελ Eurobank Cyprus Ltd 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ. 

 

Δπηπξφζζεηα νη Πξνηείλνληεο Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη 

Λνπθία Γεκεηξίνπ βεβαηψλνπλ φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ €1.072.726,92 (Έλα Δθαηνκκχξην Δβδνκήληα Γπν Υηιηάδεο 

Δπηαθφζηα Δίθνζη Έμη Δπξψ θαη Δλελήληα Γπν ελη) ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αμία 16.503.491 κεηνρψλ ηεο Dimco Plc 

πξνο €0,065 έθαζηε, πνζφ ην νπνίν είλαη ην κέγηζην πνζφ πνπ ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ κε ηε ιήμε ηεο Γεκφζηαο 

Πξφηαζεο ζηνπο Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, είλαη δεζκεπκέλν ζηελ Eurobank Cyprus Ltd θαη ζα παξακείλεη 

δεζκεπκέλν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ. 

 

 

3.  ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Οη Πξνηείλνληεο δελ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ φζν αθνξά ηελ παξνχζα Γεκφζηα 

Πξφηαζε. 

 

 

4.  ΔΓΓΡΑΦΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 

 

Αληίγξαθα ησλ αθνινχζσλ εγγξάθσλ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, 

θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο εκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 9:00 π.κ. – 5:00 κ.κ.: 

(i) Σν ηειηθφ ππνγξακκέλν Έγγξαθν. 

(ii) Σσλ Βεβαηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Ε. 

Σα έγγξαθα ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ησλ πκβνχισλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

Σν Έγγξαθν καδί κε ην “Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο” θαη ην “Έληππν  Αλάθιεζεο Απνδνρήο” ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ProChoice Chrimatistiriaki Ltd , www.pro-

choice.com.cy θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΚ, www.cse.com.cy. 

http://www.pro-choice.com.cy/
http://www.pro-choice.com.cy/
http://www.cse.com.cy/
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ΜΔΡΟ Γ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟ ΔΞΑΓΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Α.  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΔ  

 

Οη Πξνηείλνληεο είλαη κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα ν θ. Μηράιεο Γεκεηξίνπ είλαη ν παηέξαο ησλ θ.θ. 

Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξηνπ Γεκεηξίνπ θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ, θαη ε θα Λνπθία Γεκεηξίνπ είλαη ζχδπγνο ηνπ θ. 

Μηράιε Γεκεηξίνπ θαη κεηέξα ησλ θ.θ. Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Μάξηνπ Γεκεηξίνπ θαη Αιέμε Γεκεηξίνπ. Οη θ.θ. 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ, Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ θαη Αιέμεο Γεκεηξίνπ είλαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ππφ εμαγνξά εηαηξείαο. Ο θ. Μηράιεο Γεκεηξίνπ είλαη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Παναγιώηηρ Γημηηπίος 

Γηεχζπλζε: Ξελνθψληνο 14, Λαθαηάκηα, 2326 Λεπθσζία 

 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1965 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο θαη ηνπ Thames Valley University ζην 

Λνλδίλν (B.A. Economics). Απφ ην 1989 έρεη εκπιαθεί ελεξγά ζηελ δηαρείξηζε θαη ηε δηεχζπλζε ηεο Dimco Plc, 

απνθηψληαο ζεκαληηθή πείξα ηφζν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο εξγαζίεο ηεο, φζν θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ην 1991, ελψ ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπ ηδηφηεηα 

έρεη ζήκεξα ηελ επζχλε ηνπ ηκήκαηνο Πξνψζεζεο & Πσιήζεσλ 
 

Μάπιορ Γημηηπίος 

Γηεχζπλζε: Φηιήκνλα 18, 2036 ηξφβνινο,  Λεπθσζία 

 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1968 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο θαη ηνπ Thames Valley University ζην 

Λνλδίλν (H.N.D. Business Studies & Administration). Δληάρζεθε ζηελ Δηαηξεία ην 1991 εκπιεθφκελνο θπξίσο ζε 

ζέκαηα εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο, κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ ζπλερή δηεχζπλζε θαη βειηίσζε ησλ εηζαγσγηθψλ πεγψλ 

γηα πιηθά ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη θσηηζηηθψλ εηδψλ. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Dimco Plc απφ 

ην 1991, ελψ ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπ ηδηφηεηα έρεη ζήκεξα ηελ επζχλε ηνπ ηκήκαηνο Αγνξψλ & Δηζαγσγψλ 
 

Μισάληρ Γημηηπίος 
Γηεχζπλζε: Μηραιαθνπνχινπ 32, 1075 Λεπθσζία 

 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1937 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο ρνιήο ακνπήι. Γηαζέηεη εθηελή πείξα ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ, ε νπνία απνδείρζεθε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά 

ηελ ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξεία.  Απνηέιεζε έλ εθ ησλ δχν ηδξπηηθψλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ελψ απφ 

ην 1977 πξνέβεθε ζε εμαγνξά κεηνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ ηελ Δηαηξεία ζαλ εμνινθιήξνπ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε.  Πξηλ 

ηελ δεκηνπξγία ηεο DIMCO ELECTRICAL SUPPLIES LTD (κεηέπεηηα DIMCO ELECTRICAL SUPPLIES LTD) ην 

1966 είρε εξγαζηεί γηα πεξίνδν έμε εηψλ ζηελ Γ.Θ. Πηεξίδεο, κηα απφ ηηο πξσηνπφξεο θαη παξάιιεια κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ηνπ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν απηή.  Οη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ ηνλ θαζηζηνχλ ζαλ έλα απφ ηα πιένλ 

αμηφινγα άηνκα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ βνεζά ζεκαληηθά 

ηελ πινπνίεζε ησλ επεθηαηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ ηεο Δηαηξείαο  

 

Αλέξηρ Γημηηπίος 

Γηεχζπλζε: Κέλλεληπ 47, 1076 Λεπθσζία 

 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1982.  Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Manchester Metropolitan (B.A. Business Enterprise) κε 

MSCInternational Management απφ ην Royal Holloway University of London.   Απφ ηελ απνθνίηεζε ηνπ ην 2007 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο.  Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Dimco Plc θαη ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπ ηδηφηεηα έρεη ηελ επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Αλαβάζκηζεο 

Τπνδνκψλ 

 

Λοςκία Γημηηπίος 

Γηεχζπλζε: Μηραιαθνπνχινπ 32, 1075 Λεπθσζία 

 

Δίλαη απφθνηηνο ηεο ρνιήο ακνπήι. Απφ ηδξχζεσο ηεο εηαηξείαο εκπιέθεηαη ελεξγά ζηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο.  Απφ ην 1985 αζρνιείηαη πξνζσπηθά κε ηε δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θσηηζκνχ 

ηεο Dimco ζηελ νδφ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ ζηε Λεπθσζία 
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Ζ επηρείξεζε  ειεγρφκελε απφ ηνπο Πξνηείλνληεο είλαη ε αθφινπζε: 

 

 Δηαιπεία Μέηοσοι Ποζοζηό 

1 Μ. Γεκεηξίνπ & Τηνί Λίκηηεδ Λνπθία Γεκεηξίνπ 70% 

  Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ 10% 

  Μάξηνο Γεκεηξίνπ 10% 

  Αιέμεο Γεκεηξίνπ 10% 
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Β.  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟ ΔΞΑΓΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Β.1. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

 

Γιοικηηικό ςμβούλιο   
  

Όνομα Ηδιόηηηα 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ Πξφεδξνο 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

Γπαμμαηέαρ  Δηαιπείαρ 

LBS Secretaries Limited  

 

 

 

Δπάλζνπο 22Β 

Σ.Θ. 21381 

1507 Λεπθσζία 

Κχπξνο 

 

Δγγεγπαμμένο γπαθείο 

 

Οδφο Μηραιαθνπνχιινπ 32 

1075 Λεπθσζία 

Κχπξνο 

 

Νομικοί ύμβοςλοι 

 

Υαξαιακπίδνπ Σζηάλλε, Υξηζηνδνπιίδεο ΓΔΠΔ 

Αγίνπ Μάκαληνο 52 

2νο  Όξνθνο, Γξαθείν 203 

2330, Λαθαηάκηα, Λεπθσζία, Κχπξνο 

 

 

Δλεγκηέρ 

 

KRESTON PROIOS LTD 

Νενπηνιέκνπ 6, Σ.Κ. 28530, 

2080 Λεπθσζία , Κχπξνο  

 
 

 

Β.2. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο DIMCO PLCείρε σο εμήο: 

(i) Δγκεκπιμένο Μεηοσικό Κεθάλαιο 

Σν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο DIMCO PLC αλέξρεηαη ζε Δπξψ 7.290.000 δηαηξεκέλν ζε 81.000.000 ζπλήζεηο 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,09. 

(ii) Δκδοθέν Μεηοσικό Κεθάλαιο 

Σν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο DIMCO PLCαλέξρεηαη ζε Δπξψ 7.289.991 δηαηξεκέλν  ζε 80.999.900 ζπλήζεηο 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,09 ε θάζε κία. 

 

 

Β.3. ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΟΜΖ 

Δπί ζπλφινπ  80.999.900  κεηνρψλ, ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κεηνρηθή δνκή ηεο εηαηξείαο DIMCO PLC ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ:    
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Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηιρ 31 Γεκεμβπίος 2014 

Άμεζη 

ςμμεηοσή 

% 

Έμμεζη  

ςμμεηοσή 

% 

 

ύνολο 

  % 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 7,38 11,11 18,49 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ 18,81 - 18,81 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ 17,40 - 17,40 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 16,26 - 16,26 

 

Γιοικηηικό ςμβούλιο 

5 Μέπερ ππιν ηην ημεπομηνία 
ηος παπόνηορ εγγπάθος  

Άμεζη 

ςμμεηοσή 

% 

Έμμεζη  

ςμμεηοσή 

% 

 

ύνολο 

  % 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 7,38 11,11 18, 49 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ 21,70 - 21,70 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ 20,29 - 20,29 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 19,15 - 19,15 

εκ..:  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά  ησλ κεηφρσλ πάλσ ηνπ 5%, 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ 

παξνπζηάδνληαη κεηά ηε ζπλαιιαγή ησλ 7.026.008 κεηνρψλ ζηηο 29/5/2015, ε νπνία ελεξγνπνίεζε ηελ ππνρξέσζε γηα δηαηχπσζε 

ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ θ. Μηράιε Γεκεηξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ  άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ κε πνζνζηφ 7,38%, θαζψο θαη ηε  ζπκκεηνρή ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, Λνπθίαο Γεκεηξίνπ κε πνζνζηφ 11,11%  

Μέηοσοι πάνυ ηος 5% 

ηιρ 31 Γεκεμβπίος 2014 

Άμεζη 

ςμμεηοσή % 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 7,38 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ 18,81 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ 17,40 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 16,26 

Λνπθία Γεκεηξίνπ 11,11 

 

Μέηοσοι πάνυ ηος 5%, 5 Μέπερ 
ππιν ηην ημεπομηνία ηος παπόνηορ 
εγγπάθος 

Άμεζη 

ςμμεηοσή % 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ 7,38 

Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ 21,70 

Μάξηνο Γεκεηξίνπ 20,29 

Αιέμεο Γεκεηξίνπ 19,15 

Λνπθία Γεκεηξίνπ 11,11 

εκ. :  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά  ησλ κεηφρσλ πάλσ ηνπ 5%, 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, 

παξνπζηάδνληαη κεηά ηε ζπλαιιαγή ησλ 7.026.008 κεηνρψλ ζηηο 29/5/2015, ε νπνία ελεξγνπνίεζε ηελ ππνρξέσζε γηα δηαηχπσζε 

ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 
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Β.4. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Γενικέρ Πληποθοπίερ 

 

Υώπα ύζηαζηρ 

Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1966 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, θαη ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1999 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα. Οη κεηνρέο ηεο 
Δηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2000.   

 

Κύπιερ Γπαζηηπιόηηηερ 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εηζαγσγή θαη πψιεζε θσηηζηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ εηδψλ ζηε Κχπξν θαη 
ζην εμσηεξηθφ.  Ζ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία One Light Limited δξαζηεξηνπνηείηαη εμ‟  νινθιήξνπ ζην ηνκέα ησλ 
εμαγσγψλ.  
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Β.5. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Οη αθφινπζεο ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Dimco Plc γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013. 

Δνοποιημένορ λογαπιαζμόρ αποηελεζμάηυν 

 

  2014  2013 

  €  € 

Διζοδήμαηα  10.466.945  10.101.674 

Κφζηνο πσιήζεσλ  (6.866.956)  (6.169.475) 

Μικηό κέπδορ  3.599.989  3.932.199 

Άιια έζνδα   30.554  14.320 

Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ  (1.806.768)  (1.743.097) 

Έμνδα Γηνίθεζεο  (1.322.583)  (1.396.513) 

Άιια έμνδα  (1.948)  - 

Κέπδορ από επγαζίερ  499.244  806.909 

 

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο  32.886  14.680 

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  (62.700)  (135.347) 

Κέπδορ  ππιν ηη θοπολογία                                                                  469.430  686.242 

Φνξνινγία  (112.462)  (116.036) 

Καθαπό κέπδορ για ηο έηορ  356.968  570.206 

Λοιπά ζςνολικά έζοδα     

Αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία γεο θαη θηηξίσλ  -  (2.234.243) 

Φνξνινγία ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα  -  431.207 

Λοιπά ζςνολικά έζοδα  -  (1.803.036) 

ςνολικά έζοδα για ηο έηορ  356.968  (1.232.830) 

 

Κέπδορ ανά μεηοσή πος καηανέμεηαι ζηοςρ μεηόσοςρ  ηηρ 

μηηπικήρ Δηαιπείαρ (ζενη)  0,44  0,7 
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Δνοποιημένη Καηάζηαζη Οικονομικήρ θέζηρ 

 

  

31 

Γεκεμβπίος 

2014 

€  

31 

Γεκεμβπίος 

2013 

€ 

ηοισεία Δνεπγηηικού     

Μη κςκλοθοπούνηα  ζηοισεία ενεπγηηικού     

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο  11.955.224  12.131.709 

Άπιν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ  38.152  58.555 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  167  681 

Δκπνξηθφ θαη άιια εηζπξαθηέν πνζφ  636.236  556.239 

  12.629.779  12.747.184 

 

Κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού     

Απνζέκαηα  8.887.519  8.982.943 

Δκπνξηθφ θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  2.845.897  3.021.665 

Δπηζηξεπηένη Φφξνη  76.500  50.281 

Μεηξεηά ζηε ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  466.765  87.574 

  12.276.681  12.142.463 

ύνολο ζηοισείυν ενεπγηηικού  24.906.460  24.889.647 

 

Ίδια κεθάλαια και Τποσπεώζειρ 

Ίδια κεθάλαια 

Μεηνρηθφ  θεθάιαην  7.289.991  7.289.991 

Άιιν απνζεκαηηθφ  4.356.838  4.471.833 

πζζσξεπκέλεο Κέξδε  10.577.556  10.096.330 

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν  22.224.385  21.858.154 

 

Μη βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ     

Αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο  1.546.285  1.516.682 

  1.546.285  1.516.682 

     

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ     

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  569.995  859.597 

Σξαπεδηθά  παξαηξαβήγκαηα  565.795  655.214 

  1.135.790  1.514.811 

ύνολο ςποσπεώζευν  2.682.075  3.031.493 

 

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν και ςποσπεώζευν  24.096.460  24.889.647 
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ΜΔΡΟ Δ - ΒΔΒΑΗΧΔΗ 

 

Η.  ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΠΟ ΣΟΤ Κ.Κ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΑΛΔΞΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΜΗΥΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΛΟΤΚΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 
ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ 

 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 

Λεπθσζία 

Κχπξνο 

 

Αμηφηηκνη Κχξηνη, 

χκθσλα κε ην άξζξν 17(2) ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί, κε ηελ 

παξνχζα επηζηνιή βεβαηψλνπκε φηη νη ππνθαηλφκελνη Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, 

Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ έρνπκε δεζκεχζεη ζηελ Σξάπεδα Eurobank Cyprus Ltd ην ρξεκαηηθφ πνζφ 

ησλ €1.072.726,92 (Έλα Δθαηνκκχξην Δβδνκήληα Γπν Υηιηάδεο Δπηαθφζηα Δίθνζη Έμη Δπξψ θαη Δλελήληα Γπν ελη) ην 

νπνίν θαιχπηεη ηελ αμία 16.503.491 κεηνρψλ ηεο Dimco Plc πξνο €0,065 έθαζηε, πνζφ ην νπνίν είλαη ην κέγηζην πνζφ 

πνπ ζα θιεζνχκε λα θαηαβάινπκε κε ηε ιήμε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζηνπο Απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαη 

φηη ην ελ ιφγσ ρξεκαηηθφ πνζφ ζα παξακείλεη δεζκεπκέλν κέρξη θαη ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

Όνομα     Τπογπαθή 

 

Παναγιώηηρ Γημηηπίος           …………………………….. 

 

 

Μάπιορ Γημηηπίος    …………………………….. 

 

  

Αλέξηρ Γημηηπίος     …………………………….. 

 

 

Μισάληρ Γημηηπίος     …………………………….. 

 

 

Λοςκία Γημηηπίος     …………………………….. 
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ΗΗ. ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK CYPRUS LTD ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ 
 ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΣΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ 

 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 

Λεπθσζία 

 

Αμηφηηκνη θχξηνη, 

χκθσλα κε ην άξζξν 17(1) ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε, θαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο 

Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία Γεκεηξίνπ (νη “Πξνηείλνληεο”) πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Dimco Plc γηα 

απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο,  απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κεηξεηά (ε 

“Γεκφζηα Πξφηαζε”),  ε Eurobank Cyprus Ltd κε ηελ παξνχζα επηζηνιή βεβαηψλεη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 

€1.072.726,92 (Έλα Δθαηνκκχξην Δβδνκήληα Γπν Υηιηάδεο Δπηαθφζηα Δίθνζη Έμη Δπξψ θαη Δλελήληα Γπν ελη) ην 

νπνίν θαιχπηεη ηελ αμία 16.503.491 ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Dimco Plc πξνο €0,065 έθαζηε, πνζφ ην νπνίν είλαη ην 

κέγηζην πνζφ ην νπνίν νη Πξνηείλνληεο ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ θαηά ηε ιήμε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζηνπο 

απνδέθηεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη δηαζέζηκν θαη ζα παξακείλεη δηαζέζηκν ζηελ Eurobank Cyprus Ltd κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

ΔUROBANK CYPRUS LTD  
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Οη Πξνηείλνληεο Παλαγηψηεο Γεκεηξίνπ, Μάξηνο Γεκεηξίνπ, Αιέμεο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Γεκεηξίνπ θαη Λνπθία 
Γεκεηξίνπ βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε γλψζε, νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν Γεκφζηαο Πξφηαζεο είλαη αιεζείο θαη πιήξεηο, ρσξίο λα ππάξρνπλ 
παξαιείςεηο πνπ λα δχλαηαη λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Δγγξάθνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή λα 
παξαπιαλήζνπλ ηνπο Απνδέθηεο. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

Όνομα     Τπογπαθή 

 

Παναγιώηηρ Γημηηπίος           …………………………….. 

 

 

Μάπιορ Γημηηπίος    …………………………….. 

 

  

Αλέξηρ Γημηηπίος     …………………………….. 

 

 

Μισάληρ Γημηηπίος     …………………………….. 

 

 

Λοςκία Γημηηπίος     …………………………….. 

 

 

 


