Αιςιξλξγημέμη γμώμη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ εςαιοίαπ «ΔΙΔΗΔΟΥΩΝΙΚΗ ΔΛΛΑ
- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗΛΔΗΦΟΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ρυεςικά με ςημ
σπξυοεχςική δημόρια ποόςαρη ςηπ εςαιοίαπ «ΑΝΚΟΣΑΡ ΔΛΛΑ ΤΜΜΔΣΟΦΩΝ –
ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡEΙΑ»
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ αμόμσμηπ εςαιοίαπ, με ςημ επχμσμία « ΔΙΔΗΔΟΥΩΝΙΚΗ ΔΛΛΑ
- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗΛΔΗΦΟΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ςξ διακοιςικϊ ςίςλξ «Newsphone Hellas
S.A.» (η «Δςαιοία») και με έδοα ρςξμ δήμξ Καλλιθέαπ Αςςικήπ, Λεχτϊοξπ Θηρέχπ, αοιθμϊπ
280, 176 75 καςά ςημ ρσμεδοίαρή ςξσ ςηπ 02.10.2020 ρσζήςηρε ςξ πεοιευϊμεμξ (α) ςξσ
πληοξτξοιακξϋ δελςίξσ ςηπ σπξυοεχςικήπ δημϊριαπ ποϊςαρηπ (η «Δημϊρια Ποϊςαρη») ςηπ
αμόμσμηπ εςαιοίαπ με ςημ επχμσμία «ΑΝΚΟΣΑΡ ΔΛΛΑ ΤΜΜΔΣΟΦΩΝ – ΠΑΡΟΦΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡEΙΑ» (ξ «Ποξςείμχμ») αματξοικά με ςιπ μεςξυέπ
ςηπ Δςαιοίαπ και (β) ςηπ λεπςξμεοξϋπ εκθέρεχπ ςξσ αμενάοςηςξσ υοημαςξξικξμξμικξϋ
ρσμβξϋλξσ «Euroxx Φοημαςιρςηοιακή Α.Δ.Π.Δ.Τ.» (ξ «Φοημαςξξικξμξμικϊπ ϋμβξσλξπ» ή η
«Euroxx») ποξκειμέμξσ μα διαςσπόρει ςημ αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ ρυεςικά με ςη Δημϊρια
Ποϊςαρη ϊπχπ ξοίζει ςξ άοθοξ 15 ςξσ μ. 3461/2006 (ξ «Νϊμξπ»).
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοίαπ εμημεοόθηκε εγγοάτχπ απϊ ςξμ Ποξςείμξμςα για ςημ
σπξβξλή ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ςημ 24η Ιξσμίξσ 2020 (η «Ημεοξμημία ςηπ Δημϊριαπ
Ποϊςαρηπ»). Σξ πληοξτξοιακϊ δελςίξ για ςη Δημϊρια Ποϊςαρη (ςξ «Πληοξτξοιακϊ Δελςίξ»)
εγκοίθηκε απϊ ςημ Δπιςοξπή Κεταλαιαγξοάπ (η «E.K.») ρςιπ 18 επςεμβοίξσ 2020 και
ςέθηκε ρςη διάθερη ςξσ κξιμξϋ ρςιπ 23 επςεμβοίξσ 2020.
Η Δημϊρια Ποϊςαρη ατξοά ρςημ απϊκςηρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ κξιμόμ ξμξμαρςικόμ, μεςά
φήτξσ, άσλχμ μεςξυόμ εκδϊρεχπ ςηπ Δςαιοίαπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €0,30 η κάθε μία,
ελεϋθεοχμ απϊ κάθε τϋρεχπ βάοη και δικαιόμαςα ςοίςχμ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ειραυθεί και
απξςελξϋμ αμςικείμεμξ διαποαγμάςεσρηπ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ Αθημόμ (ξι «Μεςξυέπ»), ξι
ξπξίεπ καςά ςημ Ημεοξμημία ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ δεμ αμήκαμ ρςημ κσοιϊςηςα ςξσ
Ποξςείμξμςα ή ςχμ σμςξμιρμέμχμ Ποξρόπχμ (ϊπχπ ξοίζξμςαι καςχςέοχ). Έςρι, η Δημϊρια
Ποϊςαρη ατξοά ρε 12.510.898 Μεςξυέπ, ξι ξπξίεπ αμςιποξρχπεϋξσμ πξρξρςϊ ίρξ με ςξ
44,93% ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ Δςαιοίαπ
(ξι «Μεςξυέπ ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ»).
Σξ ποξρτεοϊμεμξ αμςάλλαγμα ξοίρςηκε καςά ςημ Ημεοξμημία ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ρε
€0,47 αμά Μεςξυή (ςξ «Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα»). σμςξμιρμέμα ποϊρχπα, ρϋμτχμα με
ςα διαλαμβαμϊμεμα ςξσ άοθοξσ 2 (ε) ςξσ Νϊμξσ, είμαι: (i) ξι Γεόογιξπ Θεξδϊρηπ
Μαλιξϋοηπ, Σεοέζα Θεξδϊρη και Δσρςοάςιξπ Απέογηπ (ξι «Βαρικξί Μέςξυξι») χπ ποϊρχπα
πξσ έυξσμ ςξμ απόςαςξ έλεγυξ ςξσ Ποξςείμξμςα, (ii) ςα ποϊρχπα πξσ ελέγυξμςαι καςά ςα
διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 3, παοάγοατξπ 1 (γ) ςξσ Ν. 3556/2007 απϊ ςξσπ Βαρικξϋπ
Μεςϊυξσπ και καςέυξσμ μεςξυέπ ςηπ Δςαιοείαπ, ήςξι η PULCLAIR COMPANY LTD η ξπξία
ελέγυεςαι και αμήκει καςά 100% ρςξμ Γεόογιξ Θεξδϊρη – Μαλλιξϋοη και η PANFORCE
LIMITED η ξπξία ελέγυεςαι και αμήκει καςά 100% ρςξμ Δσρςοάςιξ Απέογη και η ANCOSTAR
HOLDINGS LIMITED, 100% μηςοική εςαιοεία ςξσ Ποξςείμξμςα η ξπξία ελέγυεςαι απϊ κξιμξϋ
και αμήκει ρςξσπ Βαρικξϋπ Μεςϊυξσπ (καςά 52,75% ρςξμ Γεόογιξ Θεξδϊρη – Μαλιξϋοη,
20,15% ρςημ Σεοέζα Θεξδϊρη ςξσ Γεχογίξσ και 27,10% ρςξμ Δσρςοάςιξ Απέογη) και (iii) ςα
ποϊρχπα πξσ ελέγυξμςαι καςά ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 3, παοάγοατξπ 1 (γ) ςξσ Ν.
3556/2007 απϊ ςξσπ Βαρικξϋπ Μεςϊυξσπ και δεμ καςέυξσμ Μεςξυέπ ή δεμ αμήκξσμ ρςξμ
ϊμιλξ ςηπ Δςαιοείαπ, και είμαι ςα ενήπ: 1. ΛΔΒΑΝΣΔ ΥΔΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 2. ΛΔΒΑΝΣΔ
ΥΔΡΡΙ ΙΙΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 3. ΙΟΝΙΟ ΥΔΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 4. ΙΟΝΙΟ ΥΔΡΡΙ ΙΙΙ

ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 5. ΛΔΒΑΝΣΔ ΥΔΡΡΙ V ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 6. ΛΔΒΑΝΣΔ ΥΔΡΡΙ ΓΚΡΟΤΠ
(κξιμξποανία ςχμ σπϊ 1, 2,3 4 και 5 μασςικόμ εςαιοειόμ), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΣΙΚΗ
ΚΔΥΑΛΑΙΟΤΦΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 8. Δ. Απέογηπ – Μ.Δ. Δημηςοξκάλλη Ιδιχςική Κεταλαιξσυική
Δςαιοεία, 9. ΑΘΗΝΑΨΚΗ ΚΣΗΜΑΣΟΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΦΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, και 10. Ramani
Company Limited (απϊ κξιμξϋ ςα «σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα»).
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, ρςξ πλαίριξ ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ Νϊμξσ ϊοιρε χπ
αμενάοςηςξ υοημαςξξικξμξμικϊ ρϋμβξσλξ ςημ Euroxx, ποξκειμέμξσ μα ρσμςάνει λεπςξμεοή
έκθερη πξσ θα ρσμξδεϋει ςη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15
παο. 2 ςξσ Νϊμξσ (η «Έκθερη»).
ημειόμεςαι ϊςι ξι εογαζϊμεμξι ςηπ Δςαιοίαπ μέυοι και ρήμεοα δεμ σπέβαλαμ ποξπ ςξ
Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ υχοιρςή γμόμη ρυεςικά με ςιπ επιπςόρειπ ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ
ρςημ απαρυϊληρη ςχμ εογαζξμέμχμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15 παο. 4 ςξσ Νϊμξσ. Καςά ςημ
εμ λϊγχ ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ (καθόπ και ρε ϊλεπ ςιπ ρσμεδοιάρειπ πξσ
είυαμ θέμαςα ρυεςικά με ςη Δημϊρια Ποϊςαρη) ρσμμεςείυαμ ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ
σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ, πλημ ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ, κ. Γεχογίξσ
Θεξδϊρη Μαλιξϋοη, ςηπ Αμςιποξέδοξσ ςξσ Δ.. καπ Σεοέζαπ Θεξδϊρη και ςξσ Διεσθϋμξμςξπ
σμβξϋλξσ, κ. Δσρςοάςιξσ Απέογη και ξι ρυεςικέπ απξτάρειπ ήςαμ ξμϊτχμεπ. Δπξμέμχπ,
ρσμμεςείυαμ ξι:


Αθαμάριξπ Αογσοϊπξσλξπ, Μέλξπ



πσοίδχμ Πσοξμάληπ, Μέλξπ



Δημήςοιξπ Σοάμακαπ, Μέλξπ



Διοήμη Γάκη, Αμαπληοχμαςικϊ Μέλξπ



Παμαγιόςηπ Καμδήλαπ-Σαράκηπ, Αμαπληοχμαςικϊ Μέλξπ



Αθαμάριξπ Ακοιβϊπξσλξπ, Αμαπληοχμαςικϊ Μέλξπ

Ατξϋ διαπιρςόθηκε η απαιςξϋμεμη απαοςία ρϋμτχμα με Ν. 4548/2018 και ςξ καςαρςαςικϊ
ςηπ Δςαιοίαπ, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ καςά ςημ παοαπάμχ ρσμεδοίαρή ςξσ διαμϊοτχρε
ξμϊτχμα ςημ ακϊλξσθη αιςιξλξγημέμη γμόμη ρυεςικά με ςη Δημϊρια Ποϊςαρη:
Α. Αοιθμϊπ μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ πξσ καςέυξσμ άμερα ή έμμερα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ
σμβξσλίξσ και ςα Διεσθσμςικά ςελέυη ςηπ Δςαιοίαπ (άοθοξ 15 παο. 2 πεο. α’ ςξσ Νϊμξσ).
Μέυοι και ςημ 01.10.2020, ξι κ.κ. Γεόογιξπ Θεξδϊρηπ Μαλιξϋοηπ, Ποϊεδοξπ ςξσ Δ..,
Σεοέζα Θεξδϊρη, Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Δ.., Δσρςοάςιξπ Απέογηπ, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ,
πσοίδχμ Πσοξμάληπ, μέλξπ ςξσ Δ.. και Διοήμη Γιαςοά, Οικξμξμική Διεσθϋμςοια ςηπ
Δςαιοίαπ, καςέυξσμ άμερα ή/και έμμερα Μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ ρςημ Δςαιοία, χπ
ακξλξϋθχπ:

Ομξμαςεπόμσμξ

Ιδιϊςηςα

Άμερξπ
Αοιθμϊπ
Μεςξυόμ &
Δικαιχμάςχμ
Χήτξσ

Αοιθμϊπ Άμερχμ και
Έμμερχμ Μεςξυόμ &
Δικαιχμάςχμ Χήτξσ

Πξρξρςϊ
Άμερχμ &
Έμμερχμ
Μεςξυόμ &
Δικαιχμάςχμ
Χήτξσ1

Γεόογιξπ Θεξδϊρηπ – Μαλιξϋοηπ

Ποϊεδοξπ
ςξσ Δ..

7.002.284

21.414.316

76,90%

Σεοέζα Θεξδϊρη

Αμςιποϊεδοξπ
ςξσ Δ..

3.475.475

21.414.316

76,90%

Δσρςοάςιξπ Απέογηπ

Διεσθϋμχμ
ϋμβξσλξπ

2.441.343

21.414.316

76,90%

2.095.000

2.095.000

7,52%

323.000

323.000

1,16%

6.077.214

6.077.214

21,82%

2.000

2.000

0,01%

18.591

18.591

0,07%

2

PULCLAIR COMPANY LTD
3

PANFORCE LIMITED

ΑΝΚΟΣΑΡ ΔΛΛΑ ΤΜΜΔΣΟΦΩΝ-ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ («ΑΝΚΟΣΑΡ ΔΛΛΑ»)4
πσοίδχμ Πσοξμάληπ5

Μέλξπ
Δ..

ςξσ

Διοήμη Γιαςοά5

Οικξμξμική
Διεσθϋμςοια

Καθϊςι καςά ςημ χπ άμχ ημεοξμημία ξι κ.κ. Γεόογιξπ Θεξδϊρηπ Μαλιξϋοηπ, Σεοέζα
Θεξδϊρη, και Δσρςοάςιξπ Απέογηπ δοξσμ ρσμςξμιρμέμα βάρει ςηπ σμτχμίαπ Μεςϊυχμ,
ϊπχπ ξοίζεςαι καςχςέοχ, αρκξϋμ απϊ κξιμξϋ 21.414.316 δικαιόμαςα φήτξσ ρςημ Δςαιοία,
πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε 76.90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μεςξυόμ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ
Δςαιοίαπ.

Β. Δμέογειεπ ρςιπ ξπξίεπ έυει ήδη ποξβεί ή ποξςίθεςαι μα ποξβεί ςξ Διξικηςικό
σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, ρυεςικά με ςη Δημόρια Ποόςαρη (άοθοξ 15 παο. 2 πεο. β’ ςξσ
Νόμξσ).
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, εμημεοόθηκε εγγοάτχπ για ςημ σπξβξλή ςηπ
Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ςξσ Ποξςείμξμςα ρςιπ 24 Ιξσμίξσ 2020. Με ςημ απϊ 24.06.2020
ρσμεδοίαρή ςξσ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ εμημεοόθηκε για ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ
απϊ ςξ Νϊμξ και απξτάριρε: (α) μα θέρει ρςη διάθερη ςχμ εογαζξμέμχμ εγκαίοχπ και
ποξρηκϊμςχπ ςα έγγοατα και ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ Νϊμξ, και (β) μα
επιλεγεί υοημαςξξικξμξμικϊπ ρϋμβξσλξπ για ςημ Δςαιοία ρςξ πλαίριξ ςξσ Νϊμξσ. ςη
ρσμέυεια, επελέγη η Euroxx Φοημαςιρςηοιακή Α.Δ.Π.Δ.Τ. χπ υοημαςξξικξμξμικϊπ ρϋμβξσλξπ
και ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ρσμεογάρςηκε με ςξμ Φοημαςξξικξμξμικϊ ϋμβξσλξ και ςξσ
παοείυε ςιπ αμαγκαίεπ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ λεπςξμεοξϋπ έκθερήπ ςξσ πληοξτξοίεπ και
ρςξιυεία.
1

Δσμάμει ςηπ σμτχμίαπ Μεςϊυχμ, ξι ϊοξι ςηπ ξπξίαπ ενειδικεϋξμςαι καςχςέοχ σπϊ Γ.
Η PULCLAIR COMPANY LTD αμήκει καςά 100% ρςξμ κ. Γεόογιξ Θεξδϊρη – Μαλιξϋοη.
3
Η PANFORCE LIMITED αμήκει καςά 100% ρςξμ κ. Δσρςοάςιξ Απέογη.
4
Η ΑΝΚΟΣΑΡ ΔΛΛΑ αμήκει καςά 100% ρςημ κσποιακή εςαιοία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η ξπξία
ελέγυεςαι απϊ κξιμξϋ και αμήκει ρςξσπ Βαρικξϋπ Μεςϊυξσπ (καςά 52,75% ρςξμ Γεόογιξ Θεξδϊρη –
Μαλιξϋοη, 20,15% ρςημ Σεοέζα Θεξδϊρη ςξσ Γεχογίξσ και 27,10% ρςξμ Δσρςοάςιξ Απέογη).
5
ημειόμεςαι ϊςι ξ κξπ πσοίδχμ Πσοξμάληπ και η κα Διοήμη Γιαςοά δεμ έυξσμ ρσμβληθεί ρςη
σμτχμία Μεςϊυχμ και καςά ρσμέπεια δεμ δοξσμ ρσμςξμιρμέμα με ςξσπ κ.κ. Γεόογιξ Θεξδϊρη
Μαλιξϋοη, Σεοέζα Θεξδϊρη, και Δσρςοάςιξ Απέογη.
2

Δπίρηπ, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ θα γμχρςξπξιήρει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15 ςξσ Νϊμξσ ςημ
παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ ρςιπ αομϊδιεπ αουέπ, ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ ςηπ Δςαιοίαπ
και θα ςη δημξριξπξιήρει ποξρηκϊμςχπ και ρϋμτχμα με ςξ Νϊμξ.
Πέοαμ ςχμ αμχςέοχ, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ δεμ ποξέβη ρε καμιά ειδικϊςεοη εμέογεια ρε
ρυέρη με ςη Δημϊρια Ποϊςαρη και δεμ ποαγμαςξπξίηρε επατέπ για ςη διαςϋπχρη
αμςαγχμιρςικόμ ποξςάρεχμ. Δπίρηπ, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ δεμ ποξέβη ρε ξπξιαδήπξςε
εμέογεια πξσ δεμ εμςάρρεςαι ρςη ρσμήθη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Δςαιοίαπ και εμδέυεςαι μα
ξδηγήρει ρςη μαςαίχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ.
Γ. σμτχμίεπ μεςανύ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ή ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ και ςξσ Ποξςείμξμςα ή μεςανύ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ και ςχμ μεςόυχμ (άοθοξ 15 παο. 2 πεο. γ’ ςξσ Νόμξσ).
Σημ 19.06.2020 ξι Βαρικξί Μέςξυξι σπέγοαφαμ ρσμτχμία μεςϊυχμ (η «σμτχμία
Μεςϊυχμ») με ςημ ξπξία, μεςανϋ άλλχμ, ρσμτόμηραμ μα ρσμςξμιρθξϋμ μεςανϋ ςξσπ, καςά
ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 2 (ε) ςξσ Νϊμξσ, για ςξμ απϊ κξιμξϋ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ και ςημ
μεςέπειςα διαγοατή ςηπ απϊ ςξ Φ.Α.
Διδικϊςεοα, η σμτχμία Μεςϊυχμ ποξβλέπει ϊςι για ςη λήφη απϊταρηπ απϊ ςξ Διξικηςικϊ
σμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοείαπ ή ςξσ Ποξςείμξμςα θα ποέπει μα ρσμαιμεί ςξ ρϋμξλξ ςχμ μελόμ
πξσ ποξςείμεςαι/σπξδεικμϋεςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ Βαρικξϋπ Μεςϊυξσπ εμό για ςη λήφη
απϊταρηπ απϊ ςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ ή ςξσ Ποξςείμξμςα δε θα
ποέπει μα αμςιλέγει καμείπ εκ ςχμ Βαρικόμ Μεςϊυχμ.
Δπιπλέξμ, ρϋμτχμα με ςη σμτχμία Μεςϊυχμ, ξι Βαρικξί Μέςξυξι αμαλαμβάμξσμ μα
φητίζξσμ με ςξ ρϋμξλξ ςχμ Μεςξυόμ πξσ εκάρςξςε καςέυξσμ (ή ελέγυξσμ με έμμερξ ςοϊπξ)
καςά ςοϊπξ όρςε μα σλξπξιξϋμςαι ξι δερμεϋρειπ ςηπ σμτχμίαπ Μεςϊυχμ. Σέλξπ, η
σμτχμία Μεςϊυχμ ποξέβλεπε ϊςι ςημ ρσμεπαγϊμεμη σπξυοεχςική δημϊρια ποϊςαρη θα
διεμεογήρει ξ Ποξςείμχμ, πξσ αμήκει καςά 100% ρςημ κσποιακή εςαιοία ANCOSTAR
HOLDINGS LIMITED, η ξπξία ελέγυεςαι απϊ κξιμξϋ και αμήκει ρςξσπ Βαρικξϋπ Μεςϊυξσπ
(καςά 52,75% ρςξμ Γεόογιξ Θεξδϊρη – Μαλιξϋοη, 20,15% ρςημ Σεοέζα Θεξδϊρη ςξσ
Γεχογίξσ και 27,10% ρςξμ Δσρςοάςιξ Απέογη).
Πέοαμ ςηπ σμτχμίαπ Μεςϊυχμ, δεμ σπάουξσμ άλλεπ ειδικέπ ρσμτχμίεπ πξσ ατξοξϋμ ςη
Δημϊρια Ποϊςαρη ή/και ςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ Μεςξυέπ, ςιπ
ξπξίεπ ξ Ποξςείμχμ ή ςα Ποϊρχπα πξσ Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα, έυξσμ
ρσμάφει, καςά ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 11, παοάγοατξπ 1, εδάτιξ (ιζ) ςξσ Νϊμξσ.
Δ. Αιςιξλξγημέμη Άπξφη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ ρυεςικά με ςη
Δημόρια Ποόςαρη(άοθοξ 15 παο. 2 πεο. δ’ ςξσ Νόμξσ).
ςξιυεία ςα ξπξία λήτθηκαμ σπϊφη για ςη ρϋμςανη ςηπ αιςιξλξγημέμηπ άπξφηπ ςξσ
Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ:
Δ1. Η έκθερη ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξύ σμβξύλξσ
ϋμτχμα με ςημ απϊ 01.10.2020 Έκθερή ςξσ, ξ Φοημαςξξικξμξμικϊπ ϋμβξσλξπ για ςη
διαμϊοτχρη ςξσ ςελικξϋ ςξσ ρσμπεοάρμαςξπ υοηριμξπξίηρε κξιμόπ απξδεκςέπ
μεθξδξλξγίεπ απξςίμηρηπ, ήςξι:
i) Μέθξδξπ Α’ - Ποξενϊτληρη Σαμειακόμ Ρξόμ (Discounted Cash Flow)
ii) Μέθξδξπ Β’ - Απξςίμηρη ςηπ Δςαιοίαπ με Πξλλαπλαριαρςέπ/Αοιθμξδείκςεπ (Multiples)
Ομξειδόμ Δςαιοειόμ
iii) Μέθξδξπ Γ’ - Απξςίμηρη ςηπ Ανίαπ με βάρη ςξμ Μέρξ Οικξμξμικϊ Κϋκλξ (Mid-Cycle Fair
Value).

ςξ διάγοαμμα πξσ ακξλξσθεί εμταμίζξμςαι ςα απξςελέρμαςα ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξϋ
σμβξϋλξσ αμά μέθξδξ απξςίμηρηπ:
0,60 €
0,58 €
0,56 €
0,54 €
0,52 €
0,50 €
0,48 €
0,46 €
0,44 €
0,42 €
0,40 €
0,38 €
0,36 €
0,34 €
0,32 €
0,30 €
0,28 €
0,26 €
0,24 €
0,22 €
0,20 €

0,545
Προσφερόμενο
Τίμημα €0,47

0,415

0,318

DCF

Multiples

Mid-cycle

Σα ρσμπεοάρμαςα ςηπ Έκθερηπ ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξϋ σμβξϋλξσ παοαςίθεμςαι ρςξμ
καςχςέοχ πίμακα:

Μέθοδορ

Άποτη Χπημαηοοικονομικού ςμβούλος

Μέθοδορ Α’ – Αποηίμηζη ηηρ Εηαιπίαρ
με σπήζη Πποεξόθληζηρ Σαμειακών
Ροών (Discounted Cash Flow)

Το πποζθεπόμενο ηίμημα ηυν €0,47 ανά κοινή
ονομαζηική μεηοσή, βπίζκεηαι πάνυ από ηο
εύπορ ηιμών €0,391 έυρ €0,444, όπυρ αςηό
πποέκςτε από ηην ανάλςζη εςαιζθηζίαρ πος
ππαγμαηοποιήθηκε επί ηος βαζικού ζεναπίος.

Μέθοδορ Β’ - Αποηίμηζη ηηρ Εηαιπίαρ με
Πολλαπλαζιαζηέρ / Απιθμοδείκηερ
(Multiples) Ομοειδών Εηαιπειών

Το πποζθεπόμενο ηίμημα ηυν €0,47 ανά κοινή
ονομαζηική μεηοσή, βπίζκεηαι ενηόρ ηος
εύποςρ ηιμών €0,08 έυρ €1,63, όπυρ αςηό
πποέκςτε από ηη σπήζη πολλαπλαζιαζηών ζε
επιλεγμένο δείγμα
ομοειδών εηαιπιών.

Μέθοδορ Γ’ - Αποηίμηζη ηηρ
Εηαιπίαρ με βάζη ηον Μέζο
Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair
Value)

Το πποζθεπόμενο ηίμημα ηυν €0,47 ανά κοινή
ονομαζηική μεηοσή, βπίζκεηαι πάνυ από ηο
εύπορ ηιμών €0,309 έυρ €0,326, όπυρ αςηό
πποέκςτε από ηην εξέηαζη ηηρ αξίαρ ηηρ
Εηαιπίαρ με βάζη ηον Μέζο Οικονομικό Κύκλο
(Mid-Cycle Fair Value)

Δ2. Σξ Ποξρτεοόμεμξ Αμςάλλαγμα ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ
Σξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ -πξσ είμαι €0,47 αμά Μεςξυήπληοξί ςα κοιςήοια ςξσ «δίκαιξσ και εϋλξγξσ» αμςαλλάγμαςξπ κας’ άοθοξ 9, παο. 4 και 6
ςξσ Νϊμξσ.

Σξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα είμαι αμόςεοξ απϊ:
α) ςη μέρη ρςαθμιρμέμη υοημαςιρςηοιακή ςιμή (ΜΦΣ) ςχμ Μεςξυόμ καςά ςξσπ ένι (6) μήμεπ
πξσ ποξηγξϋμςαι ςηπ 19.06.2020, ημεοξμημία καςά ςημ ξπξία δημιξσογήθηκε η σπξυοέχρη
σπξβξλήπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ («Ημεοξμημία Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ
Δημόριαπ Ποόςαρηπ»),
β) ςημ ςιμή κλειρίμαςξπ ςηπ Μεςξυήπ ρςξ ΦΑ καςά ςημ ποξηγξϋμεμη ημεοξμημία απϊ ςημ
Ημεοξμημία Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ.
γ) ςημ ςιμή, πξσ ποξρδιξοίρςηκε απϊ ςημ Deloitte Αμόμσμη Δςαιοεία Οοκχςόμ Δλεγκςόμ
Λξγιρςόμ, η ξπξία ξοίρςηκε απϊ ςξμ Ποξςείμξμςα, χπ αμενάοςηςξπ απξςιμηςήπ (ξ
«Απξςιμηςήπ»), για ςη διεμέογεια απξςίμηρηπ και ρϋμςανηπ ρυεςικήπ έκθερηπ απξςίμηρηπ (η
«Έκθερη Απξςίμηρηπ»), δεδξμέμξσ ϊςι ρσμέςοεναμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 9
παοάγοατξπ 6 πεοίπςχρη (β) δεϋςεοξ εδάτιξ και πεοίπςχρη (γ) ςξσ Νϊμξσ.
Δ3. Σα Ένξδα
ϋμτχμα με ςξ Πληοξτξοιακϊ Δελςίξ, επιπλέξμ ςξσ Ποξρτεοϊμεμξσ Αμςαλλάγμαςξπ, ξ
Ποξςείμχμ θα αμαλάβει για λξγαοιαρμϊ ςχμ απξδευϊμεμχμ ςη Δημϊρια Ποϊςαρη μεςϊυχμ
(ξι «Απξδευόμεμξι Μέςξυξι») ςημ καςαβξλή ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςξ άοθοξ 7 ςηπ
κχδικξπξιημέμηπ απϊταρηπ αο. 1 (ρσμεδοίαρη 223/28.1.2014) ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ
ςηπ ΔΛ.Κ.Α.Σ. δικαιχμάςχμ σπέο ςηπ ΔΛ.Κ.Α.Σ. για ςημ καςαυόοιρη ςηπ
ενχυοημαςιρςηοιακήπ μεςαβίβαρηπ ςχμ Μεςξυόμ, ρήμεοα αμεουϊμεμχμ ρε 0,08% επί ςηπ
ανίαπ μεςαβίβαρηπ με ελάυιρςη υοέχρη πξρξϋ ίρξσ με ςξ μικοϊςεοξ μεςανϋ ςχμ 20 Δσοό
και ςξσ 20% επί ςηπ ανίαπ ςηπ μεςαβίβαρηπ για κάθε Απξδευϊμεμξ Μέςξυξ αμά λξγαοιαρμϊ
ανιόμ. Η ανία μεςαβίβαρηπ σπξλξγίζεςαι χπ ςξ γιμϊμεμξ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ Μεςξυόμ πξσ
έυξσμ μξμίμχπ και εγκϋοχπ ποξρτεοθεί απϊ ςξσπ Απξδευϊμεμξσπ Μεςϊυξσπ ρςξμ
Ποξςείμξμςα επί ςη μεγαλϋςεοη απϊ ςιπ ενήπ ςιμέπ: (α) ςξσ Ποξρτεοϊμεμξσ Αμςαλλάγμαςξπ,
και (β) ςηπ ςιμήπ κλειρίμαςξπ ςηπ Μεςξυήπ ρςξ Φ.Α. ςημ ποξηγξϋμεμη εογάριμη ημέοα ςηπ
σπξβξλήπ ςχμ απαοαίςηςχμ εγγοάτχμ ρςημ ΔΛ.Κ.Α.Σ.
Ο Ποξςείμχμ δεμ αμαλαμβάμει ςημ καςαβξλή ςξσ πξρξϋ πξσ αμαλξγεί ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ
ρςξ άοθοξ 9 ςξσ Ν.2579/1998 τϊοξ, ρήμεοα αμεουϊμεμξ ρε 0,2% επί ςηπ ανίαπ ρσμαλλαγήπ,
ξ ξπξίξπ θα βαοϋμει ςξσπ Απξδευϊμεμξσπ Μεςϊυξσπ.
Καςά ρσμέπεια, ξι Απξδευϊμεμξι Μέςξυξι θα λάβξσμ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςξσ Ποξρτεοϊμεμξσ
Αμςαλλάγμαςξπ δίυχπ ςημ επιβάοσμρη απϊ ςα δικαιόμαςα σπέο ςηπ ΔΛ.Κ.Α.Σ., αλλά
μειχμέμξ καςά ςξ πξρϊ ςξσ ποξαματεοϊμεμξσ τϊοξσ.
Δ4. Η Φοημαςιρςηοιακή Σιμή ςηπ Μεςξυήπ ςηπ Δςαιοίαπ
ε ρυέρη με ςη υοημαςιρςηοιακή ςιμή ςηπ Μεςξυήπ, ςξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα:
- Τπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 26% ςη ΜΦΣΜ καςά ςξσπ ένι (6) μήμεπ πξσ ποξηγξϋμςαι ςηπ
Ημεοξμημίαπ Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, η ξπξία
αμεουϊςαμ ρε €0,3723.
- Τπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 59% ςημ ςιμή κλειρίμαςξπ ςηπ Μεςξυήπ ρςξ ΦΑ καςά ςημ
ποξηγξϋμεμη ημεοξμημία απϊ ςημ Ημεοξμημία Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ
Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, η ξπξία αμεουϊςαμ ρε €0,296 και
- Τπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 4% ςημ ςιμή αμά Μεςξυή πξσ ποξέκσφε απϊ ςημ Έκθερη
Απξςίμηρηπ ςξσ Απξςιμηςή, η ξπξία αμήλθε ρε €0,45.
Η ςοέυξσρα ςιμή ςηπ Μεςξυήπ καςά ςξ κλείριμξ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ εογάριμηπ ημέοαπ ποιμ ςημ
ημεοξμημία ςηπ παοξϋραπ αμέουεςαι ρε €0,47 και ιρξϋςαι με ςξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα.
Δ.5 Η επιυειοημαςική ρςοαςηγική ςξσ Ποξςείμξμςα

ϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 1.4 ςξσ Πληοξτξοιακξϋ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ: «Ο
Ποξςείμχμ, ρε ρσμεογαρία με ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα, ρκξπεϋει μα απξκςήρει ςξ ρϋμξλξ
ςχμ μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ ςξ ξπξίξ δεμ καςείυε ξ ίδιξπ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα, καςά
ςημ Ημεοξμημία Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ και μα ζηςήρει ςη
διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 17, παοάγοατξπ 5
ςξσ Ν.3371/2005.
Μέρχ ςηπ διαγοατήπ ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α., ξ Ποξςείμχμ και ςα
σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα επιδιόκξσμ μα απξκςήρξσμ μεγαλϋςεοη εσελινία ρςη λήφη
απξτάρεχμ και ςημ επιυειοημαςική δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Δςαιοείαπ, καθόπ και μα
ενξικξμξμήρξσμ πϊοξσπ απϊ ςα κϊρςη πξσ ρσμδέξμςαι με ςη διαςήοηρη ςηπ
διαποαγμάςεσρηπ ςχμ Μεςξυόμ ρςξ Φ.Α.
Η απϊκςηρη ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξμ Ποξςείμξμςα δεμ θα επιτέοει ρημαμςικέπ
αλλαγέπ ρςημ επιυειοημαςική ρςοαςηγική και ρςξσπ επιυειοημαςικξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ
Δςαιοείαπ. Ποχςαουικϊπ ρςϊυξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ Ποξςείμξμςξπ ρςξ μεςξυικϊ κετάλαιξ
ςηπ Δςαιοείαπ είμαι η διαρτάλιρη ςηπ ρσμέυιρηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ Δςαιοείαπ σπϊ ςιπ ίδιεπ
επιυειοημαςικέπ αουέπ πξσ βαρίζξμςαι ρςημ ενεοεϋμηρη και αμάπςσνη ποχςξπξοιακόμ
σπηοεριόμ και ποξψϊμςχμ μέρχ επεμδϋρεχμ ρε ςευμξλξγίεπ αιυμήπ και ρςξ εκπαιδεσμέμξ
αμθοόπιμξ δσμαμικϊ
Ο Ποξςείμχμ δεμ αρκεί κάπξια άλλη δοαρςηοιϊςηςα πλημ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ Δημϊριαπ
Ποϊςαρηπ και ςηπ απϊκςηρηπ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ και
ποξςίθεςαι μα ρσμευίρει ςη λειςξσογία ςξσ, έυξμςαπ χπ μϊμη δοαρςηοιϊςηςα ςη ρσμμεςξυή
ςξσ ρςημ Δςαιοεία.
Ο Ποξςείμχμ ποξςίθεςαι μα ρσμευίρει ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσ ιδίξσ και ςηπ Δςαιοείαπ και δεμ
ρυεδιάζει αλλαγέπ ρςξμ ςϊπξ διεναγχγήπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ
θσγαςοικόμ ςηπ ή ςη μεςατξοά ςηπ έδοαπ ή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ ή ςχμ
θσγαςοικόμ ςηπ εκςϊπ Δλλάδξπ».
Δ6. Οι επιπςώρειπ ρςημ απαρυόληρη
ϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 1.4 ςξσ Πληοξτξοιακξϋ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ:
«ημειόμεςαι ϊςι, ξ Ποξςείμχμ δεμ θα ποξβεί ρε μεςαβξλέπ ρςημ πξλιςική διαυείοιρηπ ςξσ
αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ και ρςξσπ ϊοξσπ απαρυϊληρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ και
ςχμ θσγαςοικόμ ςηπ, και θα διαςηοήρει ςιπ στιρςάμεμεπ θέρειπ εογαρίαπ ςξσ ποξρχπικξϋ
και ςχμ ρςελευόμ ςξσπ, ρςξ βαθμϊ βεβαίχπ πξσ δεμ θα επέλθξσμ ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ
ρςιπ στιρςάμεμεπ ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα
παοαμέμξσμ άμερα και έμμερα μέςξυξι ςηπ Δςαιοείαπ, διαρταλίζει ςη ρσμέυεια ςχμ
πξλιςικόμ διαυείοιρηπ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ πξσ ακξλξσθεί αδιαλείπςχπ η Δςαιοεία
και ξι θσγαςοικέπ ασςήπ, μέυοι και ρήμεοα».
ημειόμεςαι ϊςι ξσδείπ εκ ςχμ εογαζξμέμχμ ςηπ Δςαιοίαπ έυει εκτοάρει μέυοι ρήμεοα
αομηςική γμόμη ρυεςικά με ςη Δημϊρια Ποϊςαρη.
Δ7. Η ποόθερη ςξσ Ποξςείμξμςα χπ ποξπ ςη διαποαγμάςεσρη ςχμ Μεςξυώμ ςηπ Δςαιοίαπ
ϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 1.4 ςξσ Πληοξτξοιακξϋ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ:
«Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, και εάμ ξ Ποξςείμχμ και ςα Ποϊρχπα πξσ
Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα καςέυξσμ πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ ςξσ 90% ςχμ
δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ Δςαιοείαπ, ξ Ποξςείμχμ, θα ρσγκαλέρει Γεμική σμέλεσρη ςχμ
Μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ με θέμα ςη λήφη απϊταρηπ για ςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ
Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 17, παο. 5 ςξσ Ν. 3371/2005 και θα φητίρει ξ
ίδιξπ και ςα Ποϊρχπα πξσ Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα σπέο ασςήπ ςηπ
απϊταρηπ. Καςϊπιμ λήφηπ ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ απϊ ςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ Μεςϊυχμ

ςηπ Δςαιοείαπ, η Δςαιοεία θα σπξβάλει ποξπ ςημ Δ.Κ. αίςημα διαγοατήπ ςχμ μεςξυόμ ςηπ
Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α. ημειόμεςαι ϊςι ετϊρξμ επιςεσυθεί η διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ
Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α., ξ Ποξςείμχμ θα ρσγυχμεσθεί με ςημ Δςαιοεία μέρχ απξοοϊτηρηπ
ςξσ ποόςξσ απϊ ςη δεϋςεοη, ϊπχπ έυει ποξβλετθεί ρςη σμτχμία Μεςϊυχμ. ε πεοίπςχρη
μη επίςεσνηπ ςηπ διαγοατήπ ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α., η χπ άμχ
πεοιγοατϊμεμη ρσγυόμεσρη δεμ θα λάβει υόοα.
ε πεοίπςχρη πξσ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ξ Ποξςείμχμ και ςα
Ποϊρχπα πξσ Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα καςέυξσμ ρσμξλικά Μεςξυέπ πξσ
αμςιποξρχπεϋξσμ πξρξρςϊ μικοϊςεοξ ςξσ 90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ
Δςαιοείαπ, ςϊςε, με ςημ επιτϋλανη ςχμ ρσμθηκόμ ςηπ αγξοάπ, θα ρσμευίρει μα επιδιόκει ςη
διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξ Φ.Α».
Δπιπλέξμ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 1.5 ςξσ Πληοξτξοιακξϋ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ:
«1.5.1 Δικαίχμα Δνόδξσ
Δτϊρξμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ξ Ποξςείμχμ και ςα Ποϊρχπα πξσ
Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα καςέυξσμ ρσμξλικά Μεςξυέπ πξσ
αμςιποξρχπεϋξσμ πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ
Δςαιοείαπ, ξ Ποξςείμχμ σπξυοεξϋςαι, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 28 ςξσ Νϊμξσ, μα απξκςήρει
υοημαςιρςηοιακά ϊλεπ ςιπ Μεςξυέπ πξσ θα ςξσ ποξρτεοθξϋμ εμςϊπ πεοιϊδξσ ςοιόμ (3)
μημόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ρε ςιμή αμά Μεςξυή
ίρη με ςξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα.
Ο Ποξςείμχμ θα δημξριξπξιήρει ςξ Δικαίχμα Δνϊδξσ ςχμ Μεςϊυχμ ςασςϊυοξμα με ςη
δημξρίεσρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ.
1.5.2 Δικαίχμα Δναγξοάπ
Δτϊρξμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ξ Ποξςείμχμ και ςα Ποϊρχπα πξσ
Δμεογξϋμ σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα καςέυξσμ ρσμξλικά Μεςξυέπ πξσ
αμςιποξρχπεϋξσμ πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ
Δςαιοείαπ, ξ Ποξςείμχμ θα αρκήρει ςξ Δικαίχμα Δναγξοάπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 27 ςξσ
Νϊμξσ και ςημ απϊταρη 1/644/22.4.2013 ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ ΔΚ, και θα
απαιςήρει ςη μεςαβίβαρη ρε ασςϊμ, ρε ςιμή αμά Μεςξυή ίρη με ςξ Ποξρτεοϊμεμξ
Αμςάλλαγμα, ϊλχμ ςχμ Μεςξυόμ ςχμ σπξλξίπχμ Μεςϊυχμ, ξι ξπξίξι δεμ απξδέυθηκαμ ςη
Δημϊρια Ποϊςαρη, εμςϊπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ποξθερμίαπ ςχμ ςοιόμ (3) μημόμ απϊ ςξ ςέλξπ
ςηπ Πεοιϊδξσ Απξδξυήπ».

Δ8. Οι απξκςήρειπ Μεςξυώμ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ από ςξμ Ποξςείμξμςα μέυοι και ςημ
01.10.2020
ϋμτχμα με ςημ απϊ 01.10.2020 αμακξίμχρη ςξσ Ποξςείμξμςα καςά ςξ άοθοξ 24 ςξσ
Νϊμξσ, ξ Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα καςέυξσμ ρσμξλικά 21.414.316 Μεςξυέπ
πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε 76,90% ςξσ ρσμξλικξϋ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοίαπ.
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσ ςα αμχςέοχ διαςσπόμει ςημ
άπξφή ςξσ χπ ακξλξϋθχπ:
Α. Η επιυειοημαςική ρςοαςηγική ςξσ Ποξςείμξμςα δε θα μεςαβάλλει ςξμ στιρςάμεμξ
επιυειοημαςικϊ ρυεδιαρμϊ ςηπ Δςαιοίαπ.
Β. Ο Ποξςείμχμ δε θα ποξβεί ρε μεςαβξλέπ ρςημ πξλιςική διαυείοιρηπ και ςξσπ ϊοξσπ
απαρυϊληρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ Δςαιοίαπ και ςχμ θσγαςοικόμ ςηπ, ρςξ βαθμϊ βεβαίχπ
πξσ δε θα επέλθξσμ ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ ρςιπ στιρςάμεμεπ ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ.
Γ. Σξ Ποξρτεοϊμεμξ Αμςάλλαγμα ςξσ €0,47 αμά Μεςξυή:

i.

βοίρκεςαι εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςξσ εϋοξσπ ανιόμ αμά Μεςξυή πξσ αματέοεςαι ρςημ
έκθερη ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξϋ σμβξϋλξσ,

ii.

πληοξί ςα κοιςήοια ςξσ «δίκαιξσ και εϋλξγξσ» ςξσ Νϊμξσ:

-

σπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 26% ςη ΜΦΣΜ καςά ςξσπ ένι (6) μήμεπ πξσ ποξηγξϋμςαι
ςηπ Ημεοξμημίαπ Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, η ξπξία
αμεουϊςαμ ρε €0,3723,

-

σπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 4% ςημ ςιμή αμά Μεςξυή πξσ ποξέκσφε απϊ ςημ Έκθερη
Απξςίμηρηπ ςξσ Απξςιμηςή, η ξπξία αμήλθε ρε €0,45.

iii.

σπεοβαίμει καςά πεοίπξσ 59% ςημ ςιμή κλειρίμαςξπ ςηπ Μεςξυήπ ρςξ ΦΑ καςά ςημ
ποξηγξϋμεμη ημεοξμημία απϊ ςημ Ημεοξμημία Δημιξσογίαπ Τπξυοέχρηπ Τπξβξλήπ
Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, η ξπξία αμεουϊςαμ ρε €0,296 και

Δ. Η Δημϊρια Ποϊςαρη παοέυει ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ Δςαιοίαπ ςη δσμαςϊςηςα απξεπέμδσρηπ
με αμςάλλαγμα πξσ πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ Νϊμξσ.
Δ. Δεδξμέμξσ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ Μεςξυόμ πξσ καςέυξμςαι ήδη απϊ ςξμ Ποξςείμξμςα και ςα
σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα και ςσυϊμ Μεςξυόμ πξσ απξκςηθξϋμ μεςαγεμέρςεοα και εάμ μεςά
ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ξ Ποξςείμχμ και ςα Ποϊρχπα πξσ Δμεογξϋμ
σμςξμιρμέμα με ςξμ Ποξςείμξμςα δεμ καςέυξσμ ρσμξλικά Μεςξυέπ πξσ αμςιποξρχπεϋξσμ
πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ Δςαιοείαπ και έςρι δεμ
καςαρςεί ετικςή η διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξ Φοημαςιρςήοιξ Αθημόμ,
εμδέυεςαι μα επηοεαρςεί αομηςικά η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ αγξοάπ ςχμ Μεςξυόμ λϊγχ
ςηπ μειχμέμηπ διαρπξοάπ ρςη μεςξυική βάρη.
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι ρυεδιαρμξί και ξι εκςιμήρειπ ςξσ Ποξςείμξμςα για ςα αμαμεμϊμεμα
ξτέλη για ςημ Δςαιοία βαρίζξμςαι ρε ξοιρμέμεπ παοαδξυέπ αματξοικά με ςημ παοξϋρα
καςάρςαρη, και ρσμεπόπ δϋμαμςαι μα επηοεαρςξϋμ απϊ ςσυϊμ μεςαβξλή.
Δπίρηπ η παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ δεμ
ρσμιρςά ξϋςε δϋμαςαι μα εκλητθεί είςε χπ ποξςοξπή ή απξςοξπή ςχμ Μεςϊυχμ είςε χπ
ρϋρςαρη ή ρσμβξσλή ποξπ ςξσπ Μεςϊυξσπ για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ Δημϊριαπ
Ποϊςαρηπ ξϋςε για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ξπξιχμδήπξςε ρσμαλλαγόμ επί κιμηςόμ ανιόμ
εκδϊρεχπ ςηπ Δςαιοίαπ ή/και ςξσ Ποξςείμξμςξπ. Δνάλλξσ, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ δεμ είμαι
ρε θέρη μα ποξβλέφει ςημ έκβαρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ςημ πξοεία ςηπ
Φοημαςιρςηοιακήπ Σιμήπ ςηπ Μεςξυήπ και ςημ εμπξοεσριμϊςηςα ςχμ Μεςξυόμ ρςξ
Φοημαςιρςήοιξ Ανιόμ.
Η παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ ρσμςάρρεςαι
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 1 και 2 ςξσ Νϊμξσ, σπξβάλλεςαι μαζί με ςημ απϊ
25.09.2020 Έκθερη ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξϋ σμβξϋλξσ ρςημ Δπιςοξπή Κεταλαιαγξοάπ και
ρςξμ Ποξςείμξμςα ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 3 ςξσ Νϊμξσ, γμχρςξπξιείςαι
ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ςηπ Δςαιοίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 4 ςξσ Νϊμξσ και
δημξριεϋεςαι, μαζί με ςημ Έκθερη, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16, παοάγοατξπ 1 ςξσ Νϊμξσ.
Η παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ, θα είμαι
δημξρίχπ διαθέριμη μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ Δςαιοίαπ www.newsphone.gr και ςηπ
ιρςξρελίδαπ ςξσ Φοημαςιρςηοίξσ Ανιόμ Αθημόμ https://www.helex.gr.
Καλλιθέα, 02.10.2020
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