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Ανακοινώνεται ότι, ςτισ 11 Μαΐου 2012, η Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ ενϋκρινε, κατ’
ϊρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, ωσ ιςχύει, (ο «Νόμοσ»), το πληροφοριακό
δελτύο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») επύ τησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ πρόταςησ (η
«Δημόςια Πρόταςη»), που η εταιρεύα με την επωνυμύα TETHYS OCEAN B.V. (ο
“Προτείνων”) εύχε απευθύνει, ςτισ 21 Μαρτύου 2012 (η «Ημερομηνία Τποβολήσ τησ
Δημόςιασ Πρόταςησ»), προσ τουσ μετόχουσ τησ εταιρεύασ «ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ
Α.Β.Ε.Ε» (οι «Μέτοχοι» και η «Εταιρεία» αντιςτούχωσ), και κατϊ την ύδια ημερομηνύα,
εύχε υποβϊλλει προσ την Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ όπωσ και εύχε κοινοποιόςει προσ το
Διοικητικό υμβούλιο τησ Εταιρεύασ. Ακολούθωσ, η Δημόςια Πρόταςη κατϊ την ύδια
ημερομηνύα ανακοινώθηκε ςύμφωνα με τον τρόπο και τα μϋςα που προβλϋπονται ςτο
ϊρθρο 16, παρϊγραφοσ 1 του Νόμου.
1. ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ
Σο Πληροφοριακό Δελτύο, ωσ εγκρύθηκε από την Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ, καθώσ και
οι δηλώςεισ αποδοχόσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ, θα διατύθενται δωρεϊν, κατϊ τισ
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, ςε όλα τα εν Ελλϊδι υποκαταςτόματα τησ EFG EUROBANK
"ERGASIAS A.E. (ο «Διαχειριςτήσ»), από τισ 16 Μαΐου 2012 και καθ' όλη τη διϊρκεια
τησ Περιόδου Αποδοχόσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ (ωσ ακολούθωσ ορύζεται). Επύςησ, οι
Μϋτοχοι θα μπορούν καθ' όλη τη διϊρκεια τησ Περιόδου Αποδοχόσ τησ Δημόςιασ
Πρόταςη να λαμβϊνουν αντύγραφα του Πληροφοριακού Δελτύου από το
υποκατϊςτημα του ςυμβούλου AXIA VENTURES GROUP LIMITED (ο «ύμβουλοσ»)
ςτην Αθόνα.
Tο Πληροφοριακό Δελτύο θα εύναι διαθϋςιμο ςε ηλεκτρονικό μορφό και από το
διαδικτυακό τόπο του υμβούλου (www.axiavg.com), του Χρηματιςτόριο Αθηνών
(www.ase.gr) και τησ μητρικόσ εταιρεύασ του Προτεύνοντοσ, Linnaeus Capital Partners
B.V. (www.linnaeuscp.com).
2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ
ύμφωνα με τουσ όρουσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ, ωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο
Πληροφοριακό Δελτύο, και ςτο πλαύςιο του Νόμου, η Δημόςια Πρόταςη αφορϊ ςτην
αγορϊ από τον Προτεύνοντα του ςυνόλου των κοινών ονομαςτικών Μετοχών τησ
Εταιρεύασ (οι “Προςφερόμενεσ Μετοχέσ”), τισ οπούεσ ο Προτεύνων ςε ςυνδυαςμό με τα
πρόςωπα που ενεργούν ςυντονιςμϋνα με τον Προτεύνοντα, δεν κατεύχαν ϊμεςα και
ϋμμεςα κατϊ την Ημερομηνύα Τποβολόσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ.

ημειώνεται ότι ο Προτεύνων δεν προτύθεται, εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα, απευθεύασ ό ςε
ςυνεννόηςη με τα Πρόςωπα που ενεργούν υντονιςμϋνα με τον ύδιο, να αποκτόςει
Μετοχϋσ μϋςω τησ χρηματιςτηριακόσ αγορϊσ από την Ημερομηνύα Τποβολόσ τησ
Δημόςιασ Πρόταςησ μϋχρι το τϋλοσ τησ Περιόδου Αποδοχόσ, πλην αυτών που θα του
προςφερθούν ςτο πλαύςιο τησ Δημόςιασ Πρόταςησ.
3. ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΔΟΦΗ
Η περύοδοσ αποδοχόσ (η «Περίοδοσ Αποδοχήσ») θα διαρκϋςει τϋςςερισ εβδομϊδεσ, η
οπούα αρχύζει την 16 Μαΐου 2012 και λόγει την 13 Ιουνύου 2012 με το τϋλοσ του
ωραρύου λειτουργύασ των τραπεζών που λειτουργούν ςτην Ελλϊδα.
4. ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΣΙΜΗΜΑ
Η τιμό την οπούα ο Προτεύνων προςφϋρεται να καταβϊλει για κϊθε εγκύρωσ
προςφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχό τησ Δημόςιασ Πρόταςησ εύναι €1,10 ςε
μετρητϊ (το “Προςφερόμενο Σίμημα”).
Επιπλϋον, ο Προτεύνων θα αναλϊβει την καταβολό των ανερχομϋνων ςε 0,08%
δικαιωμϊτων υπϋρ τησ Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηςη τησ εξωχρηματιςτηριακόσ
μεταβύβαςησ των Προςφερομϋνων Μετοχών, τα οπούα ϊλλωσ θα επιβϊρυναν τουσ
αποδεχόμενουσ μετόχουσ.
5. ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ
Σο αποτϋλεςμα τησ Δημόςιασ Πρόταςησ θα δημοςιευθεύ εντόσ δύο (2) εργαςύμων
ημερών από τη λόξη τησ Περιόδου Αποδοχόσ.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΟΦΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
ΠΛΗΡΨΜΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΨΝ
ΜΕΣΟΦΨΝ
Η διαδικαςύα αποδοχόσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ και οι διαδικαςύεσ πληρωμόσ και
εκκαθϊριςησ – μεταβύβαςη των Προςφερόμενων Μετοχών περιγρϊφονται αναλυτικϊ
ςτο κεφϊλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτύου.
7. ΜΗ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ ΣΗ ΜΕΙΟΧΗΥΙΑ,
ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
ε περύπτωςη που ο Προτεύνων, μετϊ τη λόξη τησ Περιόδου Αποδοχόσ, κατϋχει
ςυνολικϊ ϊμεςα ό ϋμμεςα Μετοχϋσ που αντιςτοιχούν ςε ποςοςτό τουλϊχιςτον 90%
των μετοχών τησ Εταιρεύασ, δεν θα αςκόςει το Δικαύωμα Εξαγορϊσ των Μετοχών τησ
μειοψηφύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του Νόμου.
H παρούςα Ανακοίνωςη δεν υποκαθιςτά το πλήρεσ κείμενο του εγκριθέντοσ
Πληροφοριακού Δελτίου, ςτο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται και να αναγιγνώςκουν προςεκτικά.
Η παρούςα Υποχρεωτική Δημόςια Πρόταςη, απευθύνεται μόνο ςε πρόςωπα, τα οποία
νομίμωσ δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούςα Δημόςια Πρόταςη δεν
απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφωσ ή άλλωσ πωσ), αμέςωσ ή εμμέςωσ,
εντόσ ή προσ οποιαδήποτε χώρα, ςτην οποία ςύμφωνα με τουσ νόμουσ αυτήσ, η
διενέργεια τησ παρούςασ Δημόςιασ Πρόταςησ ή η αποςτολή/διανομή τησ παρούςασ

ανακοίνωςησ είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαςη οποιαςδήποτε εφαρμοςτέασ
νομοθεςίασ, κανόνα ή κανονιςμού.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2012

