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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στις 31 Ιανουαρίου 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(στο εξής η «ΕΚ») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το «Πληροφοριακό ∆ελτίο») 
της Αυστριακής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «LYKOS AG » (στο εξής ο 
«Προτείνων»), σχετικά µε την προαιρετική δηµόσια πρόταση (στο εξής η «∆ηµόσια 
Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 10 ∆εκεµβρίου 2013 (στο εξής η 
«Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών 
ονοµαστικών µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 
Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονοµαστικής αξίας 0,62 Ευρώ η κάθε µία (στο εξής οι 
«Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άµεσα ή έµµεσα, ο Προτείνων ή/και το Πρόσωπο που 
Ενεργεί Συντονισµένα (όπως ορίζεται κατωτέρω) κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας 
Πρότασης. Οι Μετοχές είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στην «Γενική Κατηγορία 
∆ιαπραγµάτευσης» (Κύρια Αγορά) της οργανωµένης αγοράς αξιών που διαχειρίζεται η 
εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια  - Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία 
Συµµετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.) (στο εξής η «Αγορά Αξιών»).  

2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.758.591,88 Ευρώ και διαιρείται 
σε 20.578.374 Μετοχές. Κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν 
κατείχε άµεσα Μετοχές. Εντούτοις, ο Προτείνων κατείχε έµµεσα 11.069.300 Μετοχές που 
ανήκουν στον κ. Νικόλαο Λύκο και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 53,79% του 
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω του ότι ο 
κ. Νικόλαος Λύκος είναι  ιδρυτής και ο µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντα και, συνεπώς, 
πρόσωπο που ενεργεί συντονισµένα µε αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του 
Νόµου (στο εξής «Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα»). Συνεπώς, κατά την Ηµεροµηνία 
της ∆ηµόσιας Πρότασης, η ∆ηµόσια Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση 9.509.074 
Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 46,21% του συνολικού µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της ∆ηµόσιας 
Πρότασης»).  

Σηµειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Λύκος έχει δηλώσει στον Προτείνοντα ότι θα προσφέρει τις 
Μετοχές του στον Προτείνοντα έναντι του Ανταλλάγµατος σε Μετοχές (όπως ορίζεται 
κατωτέρω), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ηµόσιας Πρότασης. 

3. Περαιτέρω, από την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης µέχρι και την 28.01.2014, 
ο Προτείνων απέκτησε µέσω της Αγοράς Αξιών 1.608.514 Μετοχές, σε τιµή ανά Μετοχή που 
δεν υπερέβη το Αντάλλαγµα σε Μετρητά (όπως ορίζεται κατωτέρω). Συνεπώς, κατά την 
28.01.2014, ο Προτείνων κατείχε άµεσα συνολικά 1.608.514 Μετοχές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,817% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατείχε άµεσα και έµµεσα 
ποσοστό περίπου 61,607% των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων 
των Μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει άµεσα το Πρόσωπο που 
Ενεργεί Συντονισµένα. 
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4. Ο Προτείνων προσφέρει για κάθε µία Μετοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης, που 
προσφέρεται νόµιµα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής οι 
«Προσφερόµενες Μετοχές»), είτε µία νέα κοινή ονοµαστική µετοχή του Προτείνοντα, 
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ (στο εξής το «Αντάλλαγµα σε Μετοχές»)  είτε 1,50 Ευρώ τοις 
µετρητοίς (στο εξής το «Αντάλλαγµα σε Μετρητά»), κατ’ επιλογή κάθε µετόχου της 
Εταιρείας που αποδέχεται νοµίµως και εγκύρως τη ∆ηµόσια Πρόταση (στο εξής οι 
«Αποδεχόµενοι Μέτοχοι»). Επίσης, κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος θα έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει συνδυασµό των ανωτέρω. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Χ.Α.Ε., το Αντάλλαγµα σε 
Μετρητά είναι ανώτερο κατά: 

• 0,18 Ευρώ ή περίπου 13,6% από τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος της Μετοχής 
κατά την ηµεροµηνία που προηγείτο της Ηµεροµηνίας της ∆ηµόσιας Πρότασης, η οποία 
ανερχόταν σε 1,32 Ευρώ, και 

• 0,25 Ευρώ ή περίπου 20,0% από τη ΜΧΤΜ της Μετοχής για την περίοδο των έξι 
µηνών που έληξε την ηµεροµηνία που προηγείτο της Ηµεροµηνίας της ∆ηµόσιας Πρότασης, 
η οποία ανερχόταν σε 1,25 Ευρώ, 

ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα απέκτησε Μετοχές κατά 
την περίοδο των δώδεκα µηνών που έληξε την ηµεροµηνία που προηγείτο της Ηµεροµηνίας 
της ∆ηµόσιας Πρότασης. Συνεπώς, το Αντάλλαγµα σε Μετρητά εκπληρώνει τα κριτήρια του 
«δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγµατος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 του Νόµου. 

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχοµένων σε 0,08% δικαιωµάτων 
υπέρ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών» (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») (τα 
οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Προσφερόµενων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: 
το γινόµενο του αριθµού των Προσφερόµενων Μετοχών επί τη µεγαλύτερη από τις εξής τιµές 
(i) το Αντάλλαγµα σε Μετρητά, και (ii) την τιµή κλεισίµατος της Μετοχής στην Αγορά 
Αξιών την προηγουµένη της ηµέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του 
Κανονισµού Σ.Α.Τ., µε ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο µε το µικρότερο µεταξύ των 20 Ευρώ 
και του 20% επί της αξίας των Προσφερόµενων Μετοχών ανά Αποδεχόµενο Μέτοχο) για την 
καταχώρηση της εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Προσφερόµενων Μετοχών, τα 
οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόµενους Μετόχους, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της 
Κωδικοποιηµένης Απόφασης 153/18.12.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., 
όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του 
Ανταλλάγµατος σε Μετρητά για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και µεταβιβασθείσα Μετοχή 
της ∆ηµόσιας Πρότασης, χωρίς να επιβαρυνθούν µε τα ως άνω δικαιώµατα.  

5. Ο Προτείνων θα αποκτά ο ίδιος Μετοχές µέσω της Αγοράς Αξιών ή άλλως από την 
Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης µέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε 
τιµή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Αντάλλαγµα σε Μετρητά. Όλες αυτές οι 
αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δηµοσιεύονται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 
Τιµών της Ε.Χ.Α.Ε. εντός τριών εργασίµων ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παράγραφος 
2 του Νόµου σε συνδυασµό µε το Ν. 3556/2007. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

6. Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι δύνανται να 
δηλώσουν την αποδοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης µε την υποβολή σχετικής έγγραφης 
δήλωσης αποδοχής (στο εξής η «∆ήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στην Ελλάδα (στο εξής η «ΕΤΕ»), αρχίζει στις 
05.02.2014 και ώρα 08:00 π.µ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 07.03.2014, µε το τέλος του 
ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Επισηµαίνεται ότι µέτοχοι της Εταιρείας που επιθυµούν να αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση 
έναντι του Ανταλλάγµατος σε Μετοχές θα πρέπει να συµπληρώνουν και υπογράφουν τη 
∆ήλωση Αποδοχής εις διπλούν.  
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Όσοι µέτοχοι της Εταιρείας επιθυµούν να αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση έναντι του 
Ανταλλάγµατος σε Μετρητά έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα µε δική τους πρωτοβουλία να 
εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασµού αξιών που τηρούν στο Σύστηµα Άυλων 
Τίτλων στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Μετοχές τους (στο εξής ο «Χειριστής») να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης στο 
όνοµα και για λογαριασµό τους. 

Η διαδικασία αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 
6.2 του Πληροφοριακού ∆ελτίου.  

Σηµειώνεται ότι Αποδεχόµενος Μέτοχος που (i) δεν δήλωσε αν επιθυµεί να λάβει το 
Αντάλλαγµα σε Μετρητά ή το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, (ii) επέλεξε να λάβει Αντάλλαγµα σε 
Μετοχές, αλλά δεν παρείχε τις απαιτούµενες πληροφορίες ή τα απαιτούµενα έγγραφα προς το 
σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλµένα/ες ή ελλιπή/είς, ή 
(iii) επέλεξε να λάβει το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, αλλά δεν υπέβαλε τη ∆ήλωση Αποδοχής 
εις διπλούν, θα λάβει το Αντάλλαγµα σε Μετρητά. 

7. Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 6.2 του Πληροφοριακού ∆ελτίου, ο 
Αποδεχόµενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύρως τη ∆ηµόσια Πρόταση. 
Μέτοχος µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση στο 
βαθµό που η ∆ήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συµπληρωθεί σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΟΥ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

8.  Οι µέτοχοι της Εταιρείας µπορούν να λάβουν αντίτυπα του Πληροφοριακού ∆ελτίου, στο 
οποίο επισυνάπτεται το έντυπο ισοδύναµων πληροφοριών του ενηµερωτικού δελτίου του 
άρθρου 4 παρ. 1(β) του Ν. 3401/2005 που συντάχθηκε  από τον Προτείνοντα για τους 
σκοπούς της δηµόσιας προσφοράς των µετοχών του Προτείνοντα που συνιστούν το 
Αντάλλαγµα σε Μετοχές, της ∆ήλωσης Αποδοχής και πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία 
αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε κατάστηµα της ΕΤΕ στην Ελλάδα από 
τις 5 Φεβρουαρίου 2014 µέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.  

9. Το Πληροφοριακό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν (i) στην έδρα της Εταιρείας (5ο χιλ. 
Λ. Βάρης-Κορωπίου), και (ii) σε οποιοδήποτε κατάστηµα της ΕΤΕ στην Ελλάδα από τις 5 
Φεβρουαρίου 2014, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες του συµβούλου του 
Προτείνοντα, NBG Securities ΑΕΠΕΥ (www.nationalsec.gr), και της Ε.Χ.Α.E. 
(www.helex.gr).  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ 

10. Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 
Τιµών και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. εντός δύο εργάσιµων ηµερών από το τέλος της 
Περιόδου Αποδοχής. 

11. Η ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του Ανταλλάγµατος σε Μετρητά ή παράδοσης του 
Ανταλλάγµατος σε Μετοχές αναµένεται να είναι η 14η Μαρτίου 2014.  

(i)  Το Αντάλλαγµα σε Μετρητά θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο Αποδεχόµενο Μέτοχο 
ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη ∆ήλωση Αποδοχής, 
δηλαδή: είτε (α) µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του στην ΕΤΕ, είτε (β) τοις 
µετρητοίς στον Αποδεχόµενο Μέτοχο, µε την προσκόµιση της ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου του/της και έγκυρου αντίγραφου της ∆ήλωσης Αποδοχής, σε 
οποιοδήποτε υποκατάστηµα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, είτε (γ) µε πίστωση του Χειριστή 
του Αποδεχόµενου Μετόχου. 
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(ii)  Το Αντάλλαγµα σε Μετοχές θα παραδοθεί σε κάθε δικαιούχο Αποδεχόµενο Μέτοχο 
δια της καταχώρησης των στοιχείων του στο µετοχολόγιο του Προτείνοντα από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Προτείνοντα. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΑΞΙΩΝ 

12. Εάν, µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τη µεταβίβαση των Προσφερόµενων 
Μετοχών στον Προτείνοντα (στο εξής η «Ολοκλήρωση»), ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον 
ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει 
το ∆ικαίωµα Εξαγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Προτείνων σκοπεύει να ξεκινήσει τη 
διαδικασία για την άσκηση του ∆ικαιώµατος Εξαγοράς το συντοµότερο πρακτικώς δυνατόν 
µετά την Ολοκλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου. 

Στο πλαίσιο του ∆ικαιώµατος Εξαγοράς, οι µέτοχοι της Εταιρείας θα δύνανται να επιλέξουν 
να λάβουν είτε το Αντάλλαγµα σε Μετοχές είτε το Αντάλλαγµα σε Μετρητά υποβάλλοντας 
αντίστοιχη δήλωση επιλογής. Εάν επιλέξουν να λάβουν το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, η 
δήλωση επιλογής θα πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν.  

Σε περίπτωση που µέτοχος της Εταιρείας είτε (i) δεν δήλωσε εάν επιθυµεί να λάβει το 
Αντάλλαγµα σε Μετρητά ή το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, είτε (ii) επέλεξε να λάβει το 
Αντάλλαγµα σε Μετοχές, αλλά δεν παρείχε τις απαιτούµενες πληροφορίες ή τα απαιτούµενα 
έγγραφα προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλµένα/ες 
ή ελλιπή/είς ή/και δεν υπέβαλε τη δήλωση επιλογής εις διπλούν, θα λάβει το Αντάλλαγµα σε 
Μετρητά. 

13. Επίσης, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 90% 
του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, οι µέτοχοι της Εταιρείας που δεν 
αποδέχθηκαν τη ∆ηµόσια Πρόταση θα µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα Εξόδου µε 
αντάλλαγµα, κατ’ επιλογή τους, το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, υποβάλλοντας προς τούτου 
δήλωση επιλογής ή το Αντάλλαγµα σε Μετρητά. Στην τελευταία περίπτωση, ο Προτείνων 
υποχρεούται να αποκτήσει µέσω συναλλαγών στην Αγορά Αξιών όλες τις Μετοχές, οι οποίες 
θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Ανταλλάγµατος σε 
Μετρητά, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου. 

Σε περίπτωση που µέτοχος της Εταιρείας επέλεξε να λάβει το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, αλλά 
δεν παρείχε τις απαιτούµενες πληροφορίες ή τα απαιτούµενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό ή 
αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλµένα/ες ή ελλιπή/είς, ή/και επέλεξε να 
λάβει το Αντάλλαγµα σε Μετοχές, αλλά δεν υπέβαλε τη δήλωση επιλογής εις διπλούν, θα 
λάβει το Αντάλλαγµα σε Μετρητά. 

14. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ∆ικαιώµατος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα 
επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από την Αγορά Αξιών, σύµφωνα µε το άρθρο 17, 
παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάµει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της Εταιρείας, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η ∆ηµόσια Πρόταση απευθύνεται στους µετόχους της Εταιρείας και µόνο σε 
πρόσωπα που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόµιµα. Η υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης 
σε συγκεκριµένα άτοµα που διαµένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χωρών εκτός της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεµατοφύλακα ή εµπιστευµατοδόχο τέτοιων 
προσώπων (στο εξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») µπορεί να διενεργηθεί σύµφωνα µε τους 
νόµους της οικείας χώρας, εκτός των χωρών όπου, σύµφωνα µε τους οικείους νόµους, 
κανόνες ή κανονισµούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της ∆ηµόσιας Πρότασης ή 
η ταχυδρόµηση/διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού ∆ελτίου, της 
∆ήλωσης Αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής 
συνολικά τα «Έγγραφα της ∆ηµόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση 
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οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού (στο εξής τέτοιες χώρες θα 
αναφέρονται ως «Εξαιρούµενες Χώρες»). 

2. Συγκεκριµένα, η ∆ηµόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, µε 
ταχυδροµείο ή άλλα µέσα, προς ή στις Εξαιρούµενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα 
οποιουδήποτε Εγγράφου της ∆ηµόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άµεσα ή 
έµµεσα, να ταχυδροµηθούν, προωθηθούν, ή µε οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από 
οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούµενες Χώρες. 

3. Κανένα πρόσωπο που λαµβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της ∆ηµόσιας 
Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας δεν 
µπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς 
αυτό, και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της 
∆ηµόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας, µια τέτοια πρόσκληση ή 
προσφορά δεν µπορεί να του υποβληθεί νοµίµως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της ∆ηµόσιας 
Πρότασης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί νοµίµως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νοµίµων 
προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της ∆ηµόσιας Πρότασης 
αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς µόνο. 

4. Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυµούν να αποδεχθούν τη ∆ηµόσια 
Πρόταση να ενηµερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόµων που ισχύουν 
στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση µε τη ∆ηµόσια Πρόταση. Αν Αλλοδαπός 
Μέτοχος δεν είναι σίγουρος για τη νοµική θέση του, θα πρέπει να συµβουλευτεί τον 
επαγγελµατία σύµβουλό του στην οικεία αλλοδαπή χώρα. 

5. Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της ∆ηµόσιας Πρόταση προς 
ή από οποιαδήποτε Εξαιρούµενη Χώρα ή χρησιµοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε 
άλλο µέσο οποιασδήποτε Εξαιρούµενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει 
την προσοχή του παραλήπτη στην παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού ∆ελτίου. 

6. Το έντυπο ισοδύναµων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 1(β) του Ν. 3401/2005 που 
αποτελεί παράρτηµα του Πληροφοριακού ∆ελτίου έχει συνταχθεί από τον Προτείνοντα, ο 
οποίος φέρει την ευθύνη για το περιεχόµενό του.   

7. Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το σύνολο του κειµένου του 
Πληροφοριακού ∆ελτίου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να 
µελετήσει κάθε ενδιαφερόµενος. 

________________________________ 


