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1. Σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόµος»), η Αυστριακή ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία 
«LYKOS AG», µε αριθµό εταιρικού µητρώου FN 352889 f και έδρα στη Βιέννη Αυστρίας (Lamezanstrasse 4-8, Α-
1232 Vienna, Austria) (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης (στο 
εξής η «∆ηµόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της ελληνικής 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» µε ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 359201000 και έδρα στον ∆ήµο 
Κορωπίου Αττικής (5ο χιλ. Λ. Βάρης-Κορωπίου) (στο εξής η «Εταιρεία»), τις οποίες δεν κατείχε, άµεσα ή έµµεσα, ο 
Προτείνων ή/και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα (όπως ορίζεται κατωτέρω) κατά την 10η ∆εκεµβρίου 2013 
(στο εξής η «Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης»), δηλαδή κατά την ηµεροµηνία που ο Προτείνων ξεκίνησε τη 
διαδικασία της ∆ηµόσιας Πρότασης σύµφωνα µε το Νόµο.  

2. Η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα, ενεργεί ως σύµβουλος 
του Προτείνοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου (στο εξής ο «Σύµβουλος»). Ο Σύµβουλος δικαιούται να 
παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007.  

3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.758.591,88 Ευρώ και διαιρείται σε 20.578.374 κοινές, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,62 Ευρώ η κάθε µία (στο εξής οι «Μετοχές»). Οι Μετοχές είναι εισηγµένες 
και διαπραγµατεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).  

4. Κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άµεσα Μετοχές. Εντούτοις, ο 
Προτείνων κατέχει 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 αφορά 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 Μετοχών του Ανταλλάγµατος (όπως ορίζονται κατωτέρω), σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ∆ηµόσιας Πρότασης. 

5. Η ∆ηµόσια Πρόταση θα διατηρηθεί εν ισχύ ανεξαρτήτως του ποσοστού των Μετοχών που θα έχουν 
προσφερθεί νοµίµως και εγκύρως στον Προτείνοντα κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 

6. Το προσφερόµενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγµα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της ∆ηµόσιας 
Πρότασης, η οποία προσφέρεται νοµίµως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόµενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), συνίσταται, κατ’ επιλογή των 
µετόχων της Εταιρείας (στο εξής οι «Μέτοχοι»), είτε σε νεοεκδιδόµενες µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κοινές 
ονοµαστικές µετοχές του Προτείνοντα, ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία (στο εξής οι «Μετοχές του 
Ανταλλάγµατος») βάσει σχέσης ανταλλαγής µίας Μετοχής του Ανταλλάγµατος προς µία Μετοχή (στο εξής η «Σχέση 
Ανταλλαγής») είτε σε €1,50 τοις µετρητοίς (στο εξής το «Αντάλλαγµα σε Μετρητά»). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Χ.Α., 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. 
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Επίσης, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχοµένων σε 0,08% δικαιωµάτων υπέρ της «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ∆ιακανονισµού και Καταχώρισης» (στο εξής η 
«Ε.Χ.Α.Ε.»), τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους µετόχους της Εταιρείας που αποδέχονται εγκύρως τη ∆ηµόσια 
Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόµενοι Μέτοχοι»), σχετικά µε την καταχώρηση της εξωχρηµατιστηριακής 
µεταβίβασης των Προσφεροµένων Μετοχών στον Προτείνοντα, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Κωδικοποιηµένης 
Απόφασης 153/18.12.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει.  

7. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα µέσα για την 
καταβολή του Ανταλλάγµατος σε Μετρητά και των ανωτέρω δικαιωµάτων προς την Ε.Χ.Α.Ε. Εντούτοις, η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε δεν παρέχει ουδεµία εγγύηση για την εκπλήρωση των χρηµατικών και άλλων υποχρεώσεων 
που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας Πρότασης. 

Η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, έχει βεβαιώσει ότι ο 
Προτείνων έχει λάβει όλα τα πρόσφορα µέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν σύµφωνα µε το αυστριακό δίκαιο κατά 
την ηµεροµηνία της παρούσας προκειµένου να µπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγµατος 
προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση έναντι Μετοχών του Ανταλλάγµατος. Εντούτοις, η 
NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει ουδεµία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των 
χρηµατικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας Πρότασης. 

8. Εάν, µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τη µεταβίβαση των Προσφερόµενων Μετοχών στον 
Προτείνοντα (στο εξής η «Ολοκλήρωση»), ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
τουλάχιστον 90% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: 

(α)  θα ασκήσει το κατ’ άρθρο 27 του Νόµου δικαίωµα εξαγοράς (στο εξής το «∆ικαίωµα Εξαγοράς») µε 
αντάλλαγµα, κατ’ επιλογή των Μετόχων, Μετοχές του Ανταλλάγµατος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής ή το 
Αντάλλαγµα σε Μετρητά, και 

(β) θα υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) µηνών από 
την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας Πρότασης είτε µέσω του Χ.Α. έναντι καταβολής του 
Ανταλλάγµατος σε Μετρητά, είτε έναντι Μετοχών του Ανταλλάγµατος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου (στο εξής το «∆ικαίωµα Εξόδου»), σε κάθε περίπτωση κατ’ επιλογή 
των Μετόχων.  

9. Σε περίπτωση που, κατόπιν της Ολοκλήρωσης ή της άσκησης του ∆ικαιώµατος Εξαγοράς ή του ∆ικαιώµατος 
Εξόδου, ανάλογα µε την περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 95% του συνόλου των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 17, 
παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας µε θέµα την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ψηφίσει 
υπέρ αυτής της απόφασης.  

10. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές χρηµατιστηριακά µέσω του Χ.Α. ή εξωχρηµατιστηρικά 
τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιµή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Αντάλλαγµα σε 
Μετρητά. Oι αποκτήσεις αυτές θα δηλώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιεύονται στο Ηµερήσιο 
∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόµου σε 
συνδυασµό µε το Νόµο 3556/2007. 

11. Ο Σύµβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισµένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόµου) 
µε τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα µέσω του Χ.Α., κατά τα 
διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 10. Επίσης, από τη δηµοσιοποίηση της ∆ηµόσιας Πρότασης µέχρι και το 
τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύµβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της 
δραστηριότητάς του ως µέλος του Χ.Α. και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύµβουλος δεν έχει 
συνάψει συµφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί µε τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που 
ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από αυτές. 

12. Όπως απαιτείται από το Νόµο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της ∆ηµόσιας Πρότασης κατά την 
Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, ενηµερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό ∆ελτίο»), 
σύµφωνα µε το Νόµο και σχέδιο του προβλεπόµενου στο άρθρο 4, παράγραφο 1, περίπτωση (β) του Ν. 3401/2005 
εντύπου σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγµατος στην Ελλάδα (στο εξής το «Έγγραφο 
Προσφοράς»). Η πραγµατοποίηση της ∆ηµόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού ∆ελτίου 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαµβάνει το σύνολο των όρων της ∆ηµόσιας Πρότασης) και τη 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του εντύπου που περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες του 
ενηµερωτικού δελτίου του Ν.3401/2005, ενώ η ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης δεν υπόκειται σε αιρέσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου.  
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Σηµαντικές Σηµειώσεις 

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 αυτής της ανακοίνωσης, 
του Πληροφοριακού ∆ελτίου, του Εγγράφου Προσφοράς, της δήλωσης αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης και 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής συνολικά τα «Έγγραφα της ∆ηµόσιας Πρότασης») 
απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση 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. 

__________________________ 


