22/01/2014 – Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης με την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και παροχή διευκρινίσεων
Σε συνέχεια της από 21/1/2014 ανακοίνωσης της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η
«Εταιρεία») και σχετικού ερωτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ. 773/21-1-2014), η Εταιρεία
παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το από 04.04.2013
μνημόνιο συνεννόησης (το «Μνημόνιο»), που υπεγράφη μεταξύ της Eταιρείας και της εταιρείας
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (η «ΣΕΛΟΝΤΑ») αναφορικά με τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών
δια της απορρόφησης της ΣΕΛΟΝΤΑ από την Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 69 και επόμενα του κ.ν.
2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993 (η «Συγχώνευση»), από την 21.1.2014 δεν είναι σε ισχύ,
καθώς εκ της 21.1.2014 και εντεύθεν η αίτηση υπαγωγής της Εταιρεία στη διαδικασία των άρθρων 99 επ.
του Ν. 3588/2007, τελεί σε εκκρεμότητα πλέον των πλέον ενενήντα (90) εργασίμων ημερών. Κατά τα
προβλεπόμενα στo Μνημόνιο η Συγχώνευση υπόκειται, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση ότι ,μια σειρά
γεγονότων στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αίτηση υπαγωγής της Εταιρεία στη διαδικασία των άρθρων 99
επ. του Ν. 3588/2007 δεν θα προκύψει και δεν θα παραμείνει σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από ενενήντα (90) εργασίμων ημερών, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από την ως άνω αίρεση
εγγράφως.
Η Εταιρεία απέστειλε την 31.12.2013 επιστολή στη Σελόντα καλούμενη αυτήν σε συνεργασία προκειμένου
για την υλοποίηση της Συγχώνευσης. Καθώς η 21.1.2014 παρήλθε χωρίς η Σελόντα να απαντήσει στην ως
άνω επιστολή ή εγγράφως να παραιτηθεί από την ως άνω αναφερόμενη αίρεση, εις εφαρμογή των
προβλεπομένων σε αυτό το Μνημόνιο έχει παύσει να ισχύει.
Η Εταιρεία εκτιμά ότι η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007 που
εκδικάζεται την 29.1.2014 θα είναι επιτυχής.

22/01/2014 – Developments in the merger procedure with SELONDA SA and provision of clarifications
Following the announcement of Dias Aquaculture SA (the “Company”) dated as of 21/1/2014 and the
respective request letter raised by Capital Market Committee (protocol number 773/21-1-2014) informs the
investing public that the memorandum of understanding (the “MoU”), dated as of 04.04.2013 and signed
between the Company and Selonda Aquaculture SA (“Selonda”) regarding the merger of the above
mentioned companies through the absorption of SELONDA by the Company, in accordance with articles 69
et seq. of C.L. 2190/1920 and articles 1-5 of Law 2166/1993 (the “Merger”), since 21.1.2014 has been

terminated, due to the fact that from 21.1.2014 and onwards the Company’s application for submission
under the procedure of article 99 et seq.of law 3588/2007 remains pending for more than ninety (90)
business days. Pursuant to the MoU’s provisions the Merger is , amongst others, under the closing condition
that several events, into which is included the application for submission under the procedure of article 99
et seq. of law 3588/2007. shall not occur and shall not remain pending for more than ninety (90) business
days, unless parties in writing waive the above mentioned closing condition.
The Company on 31.12.2013 has sent to Selonda request letter asking for its co-operation towards the
Merger’s completion. Since the 21.1.2014 has lapsed and Selonda has neither answered to the above
mentioned letter nor waived in writing the above mentioned closing condition, pursuant to its provision the
MoU has been terminated.
The Company estimates that the application for submission under article 99 et. sew of law 3588/2007
whose hearing is set for 29.1.2014 will be successful.

