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G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LIMITED
Οι κ.κ. Γιώργος, Άρης και Πέτρος Βασιλόπουλος (οι “Προτείνοντες”) ανακοινώνουν στο
επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η
“Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited (“G.A.P. Vassilopoulos”, η “Υπό Εξαγορά
Εταιρεία”) η οποία είχε υποβληθεί στις 19 Οκτωβρίου 2018 έχει ολοκληρωθεί.
Ως έχει ανακοινωθεί στις 24 Ιανουαρίου 2019, το συνολικό ποσοστό αποδοχής της
Δημόσιας Πρότασης έφτασε το 6,87%, καθώς υποβλήθηκαν Έντυπα Αποδοχής και
Μεταβίβασης για 2.661.375 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει το
0,02% της έμμεσης συμμετοχής των Προτεινόντων.
Επιπρόσθετα, οι Προτείνοντες έχουν προβεί στην απόκτηση 633.154 μετοχών (1,63%) της
G.A.P. Vassilopoulos προς €0,12 ανά μετοχή μέσω αγορών μετοχών από το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 88,05% (34.119.315 μετοχές) που
κατείχαν άμεσα οι Προτείνοντες στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 22 Ιανουαρίου
2019, εξασφαλίζει στους Προτείνοντες συνολική συμμετοχή 94,92% (36.780.690 μετοχές)
στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
Οι επιταγές προς τους δικαιούχους μετόχους που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση
καθώς και οι πληρωμές μέσω εμβασμάτων αποστάληκαν την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
2019 και οι Προτείνοντες προχώρησαν σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των τίτλων
μέσω του Χειριστή Ανάδοχου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
(“CISCO”).
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ανακοίνωση
του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης οι Προτείνοντες προτίθενται να εξασκήσουν
το δικαίωμα που τους παρέχεται από το Άρθρο 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων
Εξαγοράς Νόμου, Ν.41(I)/2007 ως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος”) για δικαίωμα εξαγοράς
(Squeeze Out) για να αποκτήσουν το 100% των μετοχών της G.A.P. Vassilopoulos με
αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,12. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και
πρόθεση των Προτεινόντων είναι όπως το ασκήσουν το συντομότερο δυνατόν.
Η CISCO ενεργούσε ως Σύμβουλος των Προτεινόντων στα πλαίσια και για τους σκοπούς
της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.
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