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1. Σύµφωνα µε το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόµος»), η 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «LYKOS AG» (στο εξής ο «Προτείνων»), 
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της προαιρετικής δηµόσιας πρότασης (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 µε τον Προτείνοντα κατά 
την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, σύµφωνα µε το Νόµο. 

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασµός λέξεων και φράσεων µε αρχικά 
κεφαλαία γράµµατα, των οποίων ο ορισµός δίδεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο που 
συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς στις 31 Ιανουαρίου 2014 και δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το Νόµο, θα 
έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν 
ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συµφραζόµενα. 

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και έληξε στις 7 
Μαρτίου 2014. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, προσφέρθηκαν νόµιµα και 
έγκυρα συνολικά 11.817.766 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 
57,43% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»). Από αυτές, 182.857 
Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,89% του συνολικού 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας 
προσφέρθηκαν έναντι του Ανταλλάγµατος σε Μετρητά και 11.634.909 Μετοχές που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 56,54% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας προσφέρθηκαν έναντι του 
Ανταλλάγµατος σε Μετοχές, περιλαµβανοµένων και των 11.069.300 Μετοχών του 
Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα. Από την επεξεργασία των ∆ηλώσεων 
Αποδοχής, προκύπτει ότι  210 Αποδεχόµενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Αντάλλαγµα σε 
Μετρητά και 67 το Αντάλλαγµα σε Μετοχές. 

3. Από την εποµένη της Ηµεροµηνίας της ∆ηµόσιας Πρότασης, ήτοι από τις 11 
∆εκεµβρίου 2013, µέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε 
χρηµατιστηριακά συνολικά 2.750.287 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
περίπου 13,36% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιµή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το 
Αντάλλαγµα σε Μετρητά. Εποµένως, κατά την ολοκλήρωση της 
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα 
κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικά 14.568.053 Μετοχές που αντιστοιχούν σε 
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ποσοστό περίπου 70,79% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 
των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των Μετοχών και 
των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει άµεσα το Πρόσωπο που Ενεργεί 
Συντονισµένα. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων µετά τη λήξη 
της Περιόδου Αποδοχής µέχρι και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ως άνω 
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης δεν περιλαµβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό. 

4. Η καταβολή του Ανταλλάγµατος σε Μετρητά στους Αποδεχόµενους 
Μετόχους θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2014 αντί στις 14 Μαρτίου 2014, ώστε 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την καταχώρηση της ΑΜΚ από τις αρµόδιες 
αρχές στην Αυστρία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (στο εξής η «ΕΤΕ») θα 
καταβάλει το Αντάλλαγµα σε Μετρητά σε κάθε Αποδεχόµενο Μέτοχο που επέλεξε ή, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.2 του Πληροφοριακού ∆ελτίου, θα λάβει αυτό το 
αντάλλαγµα, ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην 
οικεία ∆ήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε (i) µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό 
του στην ΕΤΕ, είτε (ii) 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 (iii) 
µε πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόµενου Μετόχου. Την ίδια ως άνω ηµεροµηνία 
αναµένεται να  καταχωρηθούν στο µητρώο/ βιβλίο µετόχων του Προτείνοντα οι 
δικαιούχοι του Ανταλλάγµατος σε Μετοχές. 
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