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1. Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 10 και 16 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος»), η εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»,
η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου
Β44524353 και έδρα στην Ισπανία, οδός Manuel Sanchis Guarner, αριθμό 3, 12600 Vall
d’Uxó, Castellón (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους (οι «Μέτοχοι») κοινών
ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών (οι «Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €0,37
έκαστη, εκδόσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 115404337000 και έδρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Τ.Κ.
20001 (η «Εταιρεία»).
2. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σε €6.355.037,12 διαιρούμενο σε 17.175.776 Μετοχές, οι οποίες
διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το
«Χ.Α.»).
3. Στις 27 Νοεμβρίου 2019, ο Προτείνων απέκτησε από τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank A.E, Eurobank Ergasias A.E. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
συνολικά 195.460.008 Μετοχές (η «Απόκτηση») που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου
79,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (η «ΣΕΛΟΝΤΑ»).
4. Η ΣΕΛΟΝΤΑ κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 7.127.656 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,50% του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ενώ δυνάμει συμφωνίας μετόχων με ημερομηνία 18.6.2007
με την εταιρία WISE MANAGEMENT S.A. (κάτοχο 7.150.662 Μετοχών, που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και τον κ. Γεώργιο Αντύπα (κάτοχο 1.034.447
Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% του μετοχικού κεφαλαίου και
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) (η «Συμφωνία Μετόχων»), το σύνολο των
δικαιωμάτων ψήφου της ΣΕΛΟΝΤΑ στην Εταιρεία, αθροιζόμενο με τα δικαιώματα ψήφου
των Μετόχων WISE MANAGEMENT S.A. και κ. Γ. Αντύπα, ανέρχεται σε ποσοστό περίπου
89,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 10,
περίπτωση (α) του Ν. 3556/2007.
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5. Επομένως, συνεπεία της Απόκτησης, καθώς και των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Μετόχων,
στις 27 Νοεμβρίου 2019 ο Προτείνων απέκτησε, έμμεσα, στην Εταιρεία δικαιώματα
ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,15% του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου αυτής και, ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση
υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.
6. Κατά την 27η Νοεμβρίου 2019 και την 20η Δεκεμβρίου 2019, η οποία είναι η ημερομηνία
κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης (η
«Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ούτε ο Προτείνων ούτε ο κ. Craig Tashjian, η
Tashjian Capital LLC, η AMERRA Capital Management GP, LLC, η AMERRA Capital
Management, L.P., η AMERRA Capital Management, LLC ή οι θυγατρικές του Προτείνοντος,
ήτοι η Andromeda Iberica Acuicultura, S.L., η Piscicultura Marina Mediterranea S.L., η
Frescamar Alimentacion S.L., η Niordseas S.L., η Alevines de Sureste S.L., η Καλλιέργειες
Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε., η Andromeda Aquacultures International B.V. και η
Andromeda Marina Aquacultura sh.a., ούτε οι WISE MANAGEMENT S.A. και ο κ. Γ. Αντύπας
δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, που, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο (ε) του Νόμου,
ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»), κατείχαν,
άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που να αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο.
7. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην
απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο
Προτείνων ή/ και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 1.863.011 Μετοχές, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας
Πρότασης»).
8. Ο Προτείνων δηλώνει ότι συντρέχει (i) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (β) της
παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς, κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της
ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια
Πρόταση, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2019, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επί
Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν
σε 2,57% του συνόλου αυτών, και (ii) το άρθρο 9, παρ. 6, περίπτωση (γ), καθώς το
αντάλλαγμα ανά Μετοχή υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας
ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €1,18. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε
την ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ο «Αποτιμητής»), που πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Νόμου, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια
αποτίμησης των Μετοχών (η «Αποτίμηση») για τον προσδιορισμό του εύλογου και του
δίκαιου ανταλλάγματος και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης, η οποία
δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου συγχρόνως με τη
δημοσιοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης. Η τιμή που προέκυψε από την Αποτίμηση
ανέρχεται σε €0,975 ανά Μετοχή.
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Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του
άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και, κατά δήλωση του Προτείνοντος και της Εταιρείας είναι
ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία.
9. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει €1,15 (το «Προσφερόμενο
Αντάλλαγμα») σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του
προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
(η «Περίοδος Αποδοχής»).
10.Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα όρια του «δίκαιου και εύλογου»
ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου
και τα οποία είναι τα κάτωθι: (α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών
χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται
της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη
Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται
σε €1,123, και (β) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή)
εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,975 ανά Μετοχή, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε
Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που
προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να
υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2019.
Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:
(α) είναι κατά 2,4% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών
χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που
προηγούνται της 27ης Νοεμβρίου 2019, και
(β) υπερβαίνει κατά 17,9% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η
οποία είναι €0,975.
Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9,
παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.
Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται
νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») τα
προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των
Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα
(οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης
απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης. Η αξία μεταβίβασης
υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη
μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής
κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής
των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το
μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε
Αποδεχόμενο Μέτοχο.
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11.Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον
προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της
αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια,
οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου
Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά
μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.
12.Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για
την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης
της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών προς την
Ε.Λ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τον ίδιο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Εντούτοις, η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του
Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση.
13.Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά
οποτεδήποτε από την ημερομηνία της παρούσας μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου
Αποδοχής, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Αυτές οι
αποκτήσεις θα δηλώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») και θα
δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο 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.
Σημειώνεται σχετικώς ότι, στις 17.12.2019, ο Προτείνων σύναψε συμφωνία
αγοραπωλησίας με τη WISE MANAGEMENT SA και τον κ. Γεώργιο Αντύπα για την
απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους με τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο
Αντάλλαγμα, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό συνήθεις αιρέσεις,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
14.Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τη μεταβίβαση των
Μεταβιβαζομένων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα
Πρόσωπα κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:
(α) θα ασκήσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς, δηλαδή
θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή
ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και
(β) υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά μέσω του Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα
του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των
αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του
Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (το «Δικαίωμα
Εξόδου»).
15.Περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του
Δικαιώματος Εξόδου, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, ο Προτείνων θα ζητήσει τη
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σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη
απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17,
παράγραφος 5 του Νόμου 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα
ψηφίσει υπέρ αυτής της διαγραφής.
16.Εάν δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο
Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται
να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων σκοπεύει να επιδιώξει τη
διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005,
εφόσον και κατά το χρόνο που θα διασφαλιστεί η θετική ψήφος Μετόχων οι οποίοι
εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
17. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τους σκοπούς της
Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «Σύμβουλος»). Η «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ» έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της οδού
Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64, είναι καταχωρημένη στο ΓΕ.ΜΗ. με αριθμό 225501000 (πρώην
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04) και ως πιστωτικό ίδρυμα έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα
επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Α, στοιχεία 6 και 7 του Νόμου
4514/2018.
18.Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας
Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντάς τους ταυτόχρονα σχέδιο του
πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 10,
παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς και την έκθεση Αποτίμησης στην Ε.Κ.
Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του
Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. και η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν
υπόκειται σε αιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, ενώ η Περίοδος Αποδοχής
θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από
την Ε.Κ.
19. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την
παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας
Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου ενεργεί και ως διαχειριστής (ο
«Διαχειριστής»).
Σημαντικές Σημειώσεις
1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα που είναι
δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα
άτομα που διαμένουν ή έχουν έδρα, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χωρών εκτός της
Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων
προσώπων (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 Δημόσιας Πρότασης ή η
ταχυδρόμηση/διανομή αυτής της ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της
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δήλωσης αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (από κοινού
τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (από κοινού οι
«Εξαιρούμενες Χώρες»).
2. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή
άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε
Εγγράφου της Δημόσιας 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 Δημόσιας
Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας 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 Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας, μια τέτοια πρόσκληση ή
προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας
Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε
νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας
Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.
4. Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια
Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που
ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν
Αλλοδαπός Μέτοχος δεν είναι σίγουρος για τη νομική θέση του, θα πρέπει να
συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στην οικεία αλλοδαπή χώρα. Καθόσον
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο Προτείνων, ο Σύμβουλός του και ο
Διαχειριστής, αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω
απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπα.
__________________________
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