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Απρίλιος 2007
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου δυνάµει της
από 30 Μαρτίου 2007 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του
νόµου 3461 / 2006 «Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά µε τις ∆ηµόσιες
Προτάσεις»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση (όπως ό όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται στους µετόχους της
Ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «KEGO-ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α.Ε.» της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.3461/2006 « Ενσωµάτωση στο
Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Προτάσεις και απευθύνεται µόνο σε
πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα (οι Αποδέκτες). Ειδικότερα, το παρόν
Πληροφοριακό ∆ελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά µετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν
προσφορά µετοχών άµεσα η έµµεσα από πρόσωπα νοµικά ή φυσικά σε καµία άλλη δικαιοδοσία εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγµατοποίηση µιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόµηση/διανοµή του
παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας
νοµοθεσίας, κανόνα η κανονισµού. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται, η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή µέσο προώθηση αντιγράφων η αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού
∆ελτίου και κάθε σχετικού µε την παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε
πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Ως εκ τούτου,
πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο ή έγγραφο σχετικό µε αυτό ή και τη
∆ηµόσια Πρόταση θα πρέπει να ενηµερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους
περιορισµούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν φέρει καµία ευθύνη για την
παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαµένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς και οι
αντιπρόσωποι, θεµατοφύλακες, διαχειριστές ή εµπιστευµατοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν
τη παράγραφο 2.25 του παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου.
∆ύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος ( όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω ) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την
Παρούσα ∆ηµόσια πρόταση, στο βαθµό που δεν έχει συµπληρώσει πλήρως τη ∆ήλωση Αποδοχής, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο και αφορούν τον Προτείνοντα και
την Εταιρία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) το δηµοσιευµένο ετήσιο δελτίο
της Εταιρίας και του Προτείνοντα για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, (ii) τις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Προτείνοντα που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2005 (iii) τις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις Γ΄ τριµήνου 2006 για την Εταιρία και τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006
για τον Προτείνοντα, και (iv) λοιπές προσβάσιµες στο κοινό πηγές Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός
ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που
αφορούν την Εταιρία και, εποµένως, δεν φέρει ευθύνη αναφορικά µε αυτές. Ο Σύµβουλος του Προτείνοντος
(όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των
πληροφοριών που αφορούν την Εταιρία και, εποµένως, δεν φέρει ευθύνη αναφορικά µε αυτές.
Το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο περιλαµβάνει αναφορές και εκτιµήσεις σχετικά µε τα επιχειρηµατικά
σχέδια του Προτείνοντος και των Προσώπων που ενεργούν Συντονισµένα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται
κατωτέρω) ως προς την Εταιρία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εµπορικοί, λειτουργικοί, οικονοµικοί
και χρηµατοοικονοµικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις
εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή να υπολαµβάνονται από τις εκτιµήσεις αυτές.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόµιµος αποδέκτης της ∆ηµόσια Πρότασης και του Παρόντος
Πληροφοριακού δελτίου συµβουλευτεί χρηµατιστή, τραπεζίτη, νοµικό σύµβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε
άλλο σύµβουλο της επιλογής του σχετικά µε την ∆ηµόσια Πρόταση.

2

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δηµόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας ∆ηµόσιας
Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου (όπως ο όρος
αυτός ορίζεται κατωτέρω).
Αποδεχόµενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως και προσηκόντως
τη ∆ηµόσια Πρόταση σύµφωνα µε τους όρους της.
Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισµού Λειτουργίας)
του Λογαριασµού Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισµού Λειτουργίας), στον οποίο βρίσκονται
καταχωρηµένες οι Μετοχές των Αποδεχόµενων Μετόχων.
∆ήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι στο
διαχειριστή ανακαλώντας τη ∆ήλωση Αποδοχής τους, προκειµένου να αποδεχτούν την
Ανταγωνιστική Πρόταση.
∆ήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυµεί
να αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόµου.
∆ηµόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δηµόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους
Μετοχών της Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύµφωνα µε το Νόµο.
∆ιαχειρίστρια νοείται η Proton Τράπεζα Α.Ε, που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για
την παραλαβή των ∆ηλώσεων Αποδοχής, τη µεταβίβαση των Μεταβιβαζοµένων Μετοχών από
τους Αποδεχόµενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφεροµένου
Τιµήµατος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόµενους Μετόχους.
Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Εξαιρούµενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής η
παρουσίαση, η διενέργεια της παρούσας ∆ηµόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόµηση /διανοµή του
Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας
νοµοθεσίας, κανόνα η κανονισµού.
Εταιρία ή KEGO νοείται η Ελληνική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «KEGO–
ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KEGO A.E.».
Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.
Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης νοείται η 14η Μαρτίου 2007, δηλαδή η ηµεροµηνία κατά
την οποία ο Προτείνων δηµοσιοποίησε τη ∆ηµόσια Πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 2 του
Νόµου.
Κανονισµός Εκκαθάρισης νοείται ο κανονισµός εκκαθάρισης
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί άυλων τίτλων, όπως ισχύει.

και

διακανονισµού

Κανονισµός Λειτουργίας νοείται ο κανονισµός λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως ισχύει.
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Μεταβιβαζόµενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόµενες Μετοχές, που θα µεταβιβαστούν στον
Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης.
Μετοχές νοούνται οι κοινές µετά ψήφου µετοχές της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας € 0,5 η κάθε
µία, µεθ’ όλων των υφισταµένων και µελλοντικών δικαιωµάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που,
σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας και το νόµο, ενσωµατώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή
απορρέουν από τις υπόψη µετοχές.
Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης νοούνται οι 10.404.000 Μετοχές, οι οποίες, κατά την
Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντα και του
Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα και αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαµφισβήτητοι κύριοι Μετοχών.
Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαµονή τους σε
χώρα εκτός Ελλάδος.
ΜΣΧΤ νοείται η µέση σταθµισµένη χρηµατιστηριακή τιµή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόµου.
Νόµος νοείται ο 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά
µε τις δηµόσιες προτάσεις».
Όµιλος νοείται ο Προτείνων και οι συνδεδεµένες µε τον Προτείνοντα εταιρίες.
Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της ∆ηµόσια Πρότασης.
Πληροφοριακό ∆ελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί από το Προτείνοντα,
εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ. και δηµοσιευθεί για τους σκοπούς της ∆ηµόσιας
πρότασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου.
Προσφερόµενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές, που θα αναφέρονται στη ∆ήλωση Αποδοχής κάθε
Αποδεχόµενου Μετόχου.
Προσφερόµενο Αντάλλαγµα νοείται το ποσό των € 2,33 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων
προσφέρεται να καταβάλει σε µετρητά για κάθε Προσφερόµενη Μετοχή.
Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα νοείται η εταιρία Τemble Trading Ltd ( συµφερόντων 100%
κου Αριστείδη Μπελλέ) στα πλαίσια υποβολής της παρούσας ∆ηµόσιας Πρότασης
Προτείνων νοείται η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.»
Σ.Α.Τ. θα έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 1 του Κανονισµού Εκκαθάρισης.
Σύµβουλος νοείται η Proton Τράπεζα Α.Ε, που ενεργεί ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τη
∆ηµόσια Πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου.
Χ.Α. νοείται το Χρηµατιστήριο Αθηνών
North νοείται η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης North Principal Investments Fund Limited
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόµου, ο κ. Αριστείδης Μπελλές υπό την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου του περιεχοµένου Πληροφοριακού
∆ελτίου βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του και την ουσία της ∆ηµόσιας
Πρότασης.
Για τον Προτείνοντα

Αριστείδης Μπελλές
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου, η Proton Τράπεζα Α.Ε., που είναι πιστωτικό ίδρυµα και
δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ’ του
νόµου 2396/1996, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο και βεβαιώνει, έχοντας
καταβάλει την απαιτούµενη επιµέλεια, ότι το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι
ακριβές.
Για την Proton Τράπεζα Α.Ε

∆ηµήτρης Σαραµαντής
Γενικός ∆ιευθυντής Επενδυτικών
& Χρηµατιστηριακών Εργασιών

Θάνος Τσοτσορός
∆ιευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακό ∆ελτίο φέρει τις υπογραφές των
προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και το Σύµβουλο.
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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Τα αναγραφόµενα στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού ∆ελτίου αποτελούν συνοπτική
περίληψη των κυριότερων σηµείων της ∆ηµόσιας Πρότασης και ως εκ τούτου η λήψη της
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά µε την αποδοχή ή απόρριψη της ∆ηµόσιας Πρότασης θα πρέπει
να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών,
τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.
1.1 ∆ηµόσια Πρόταση
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», µε Αριθµό
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 16311/62/Β/87/199, έδρα
το Βασιλεώνοικο του ∆ήµου
Καµποχώρων Χίου και γραφεία στο 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης & ∆ηµοκρίτου, 194 00
Κορωπί Αττικής (στο εξής ο «Προτείνων»), προβαίνει σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για την
απόκτηση κοινών ονοµαστικών µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «KEGOΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «KEGO»),
σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006 (στο εξής η «∆ηµόσια Πρόταση»). Για τους σκοπούς της ∆ηµόσιας
Πρότασης ο Προτείνων ενεργεί συντονισµένα κατά την έννοια του Αρ.2 του Ν.3461/2006 µε την
αλλοδαπή εταιρεία Temble Trading Ltd, συµφερόντων του κ. Αριστείδη Μπελλέ (στο εξής το
«Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα»).
Το µετοχικό κεφάλαιο της KEGO ανέρχεται σε 8.670.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 17.340.000
κοινές, ονοµαστικές µετοχές, υπό άϋλη µορφή, ονοµαστικής αξίας 0,5 ευρώ κάθε µία (στο εξής οι
«Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι Μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. το 2000 και σήµερα διαπραγµατεύονται στην Αγορά Μεσαίας και
Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).
Κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της ∆ηµόσιας Πρότασης την 14η Μαρτίου 2007: (α) ο
Προτείνων είχε στην κυριότητά του 3.468.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20%
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ΚEGO και (β) Το
Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα είχε στην κυριότητά του 3.468.000 µετοχές, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων
ψήφου της KEGO. Ως εκ τούτου, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Νόµου, ώστε ο
Προτείνων να προβεί σε υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση.
Η ∆ηµόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του
Προτείνοντα και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα, δηλαδή σε 10.404.000 Μετοχές, οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου αυτής (στο εξής οι «Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης»).
Η πραγµατοποίηση της ∆ηµόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαµβάνει το σύνολο των όρων της ∆ηµόσιας
Πρότασης) και η ολοκλήρωσή της δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του
Ν. 3461/2006.
Η ∆ηµόσια Πρόταση δηµοσιεύτηκε την 15η Μαρτίου 2007 στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.
της 14ης Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1, Άρθρο 16 του Ν. 3461/2006.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο στις 30-03-2007, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4, Άρθρο 11 του Ν. 3461/2006.
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Για την περίοδο µε έναρξη την 4η Απριλίου 2007 και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου
Αποδοχής, 2α Μαΐου 2007, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα ή τρίτα
πρόσωπα διορισµένα από τον ίδιο (που ενεργούν για λογαριασµό των προαναφερόµενων
προσώπων) διατηρούν το δικαίωµα να αποκτήσουν Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή
εξωχρηµατιστηριακώς, σε τιµή όχι µεγαλύτερη από το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα της παρούσης
∆ηµόσιας Πρότασης.
1.2 H Εταιρία
Η «KEGO-ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η–ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε», είναι ελληνική ανώνυµη
εταιρεία µε Αρ. ΜΑΕ 35650/06/Β/96/105 και, έδρα το 1ο χµ. της Οδού Ν. Αρτάκης Ψαχνών – Ν.
Αρτάκη , Εύβοια.
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1982 ως Ε.Π.Ε. µε την επωνυµία «ΑΠ. ΚΕΦΑΛΑΣ – ΡΟ∆.
ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.» και το 1996 µετατράπηκε σε ανώνυµη, µε την επωνυµία «KEGOΚτηνοπτηνοτροφικά Είδη – Υπηρεσίες Α.Ε.». Οι Μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. το 2000 και σήµερα διαπραγµατεύονται στην Αγορά Μεσαίας και
Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).
Η δραστηριότητα της Εταιρίας αφορά στην παραγωγή ιχθυοτροφών καθώς και συµπληρωµάτων
διατροφής παραγωγικών ζώων, στη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας στην Ελληνική
κτηνοτροφία και τη βιοµηχανία ζωοτροφών. Επίσης, η Εταιρία παρέχει, µέσω ειδικών
επιστηµόνων, συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα διατροφής, αναπαραγωγής, κτηνιατρικής και
γενικής διαχείρισης µονάδων πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, µηρυκαστικών και ιχθυοκαλλιεργειών.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία εισήλθε στο χώρο της παραγωγής στα τέλη του α’ εξαµήνου 2000, οπότε
και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σύγχρονης παραγωγικής της µονάδας.
Κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε
8.670.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 17.340.000 κοινές, ονοµαστικές
µετοχές, υπό άϋλη µορφή, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ κάθε µία.
1.3 Ο Προτείνων
Α) Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυµη εταιρία, µε Αρ. ΜΑΕ16399/06/Β/88/18, έδρα το
Βασιλεώνοικο του ∆ήµου Καµποχώρων Χίου και γραφεία στο 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης
& ∆ηµοκρίτου, 194 00 Κορωπί Αττικής.
Ο Προτείνων ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής –
καλλιέργειας ιχθύων, τη µεταποίηση των προϊόντων, την παρασκευή ιχθυοτροφών και την εµπορία
των προϊόντων. Σταδιακά, εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό παραγωγό και εξαγωγέα τσιπούρας και
λαβρακίου, µε δίκτυο διανοµής σε πάνω από 30 χώρες.
Ο Προτείνων, µε τη σηµερινή εταιρική µορφή του, έχει προέλθει από την συγχώνευση των δύο
εισηγµένων εταιρειών του οµίλου, δηλαδή της µητρικής ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και της
θυγατρικής της FEEDUS A.E.B.E.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου σήµερα, είναι η παραγωγή και εµπορία γόνου, η
παραγωγή ιχθύων καθώς και η εµπορία και διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η
παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών, η παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων ιχθύων, η παραγωγή
εξοπλισµού όπως δίκτυα, κλουβιά κ.λπ. για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες, τα προϊόντα τσίκλας µε τη
µοναδική φυσική µαστίχα Χίου, και η παραγωγή και εµπορία γλυκών κουταλιού και συναφών
σακχαρωδών προϊόντων.
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Το µετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε 51.165.773,75 ευρώ, διαιρούµενο σε
40.932.619 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ. Οι µετοχές του Προτείνοντα εισήχθησαν στο
Χ.Α. το 1995 και κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης διαπραγµατεύονται στην
κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης της αγοράς αξιών του Χ.Α.
1.4 Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόµου είναι η εταιρία Temble Trading Ltd, συµφερόντων του κ.
Αριστείδη Μπελλέ.
Η Temble Trading Ltd S.A. είναι εταιρία συµµετοχών και ιδρύθηκε το 2000, µε καταστατική έδρα
τη Λευκωσία, Θεµιστοκλή ∆ερβή αρ. 3, JULIA HOUSE.
Η εταιρία Temble Trading Ltd δρα συντονισµένα µε τον Προτείνοντα στα πλαίσια της
συγκεκριµένης ∆ηµόσιας Πρότασης, βάσει σχετικής γραπτής δήλωσής της προς τον Προτείνοντα.
Στα πλαίσια αυτά, η Temble θα στηρίξει πλήρως τις προτάσεις του Προτείνοντος για την εκλογή
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου
2007. Επίσης, θα στηρίξει τον Προτείνοντα σε όλες τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που θα λάβει
και οι οποίες θα αφορούν την Εταιρία.
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα απέκτησε την 6η Μαρτίου 2007, µέσω χρηµατιστηριακής
µεταβίβασης, το 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στα πλαίσια του
προσυµφώνου µεταβίβασης του 51% των Μετοχών από τους κ.κ. Απόστολο Κεφαλά, Ροδόλφο και
Χρήστο Γκογκορώση προς τον Προτείνοντα, το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα και τη North,
µε ηµεροµηνία τη 13η Ιανουαρίου 2007, το αρχικό αντάλλαγµα είχε προσδιοριστεί σε € 2,00 ανά
Μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου, από την έκβαση των
οποίων είχε εξαρτηθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα συµβαλλόµενα µέρη, λόγω των
επισφαλειών που διαπιστώθηκαν µε συνέπεια τη µείωση των κερδών της Εταιρίας, συµφώνησαν
στον επαναπροσδιορισµό του τιµήµατος που κατέβαλαν οι αγοραστές σε € 1,89 ανά Μετοχή.
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα δεν έχει αναπτύξει µέχρι τώρα καµία άλλη δραστηριότητα
πλην της απόκτησης του 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
H North για τους σκοπούς της παρούσης ∆ηµόσιας Πρότασης δεν θεωρείται «Πρόσωπο που
Ενεργεί Συντονισµένα».
Η απόκτηση, από τη North, 1.907.400 µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 11% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αποτελεί κίνηση καθαρά επενδυτικού και όχι στρατηγικού
χαρακτήρα. Η επενδυτική στρατηγική της North δεν περιλαµβάνει συµµετοχή στη διοίκηση των
εταιριών στις οποίες επενδύει, παρά µόνο εξάσκηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου που της
αναλογούν.
Κατά συνέπεια, η North έχει υπογράψει την αντίστοιχη συµφωνία αγοράς των 1.097.400 µετοχών,
µε την ιδιότητα του επενδυτή µόνο και δεν προτίθεται να εξασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που της
αναλογούν σε συντονισµό µε τον Προτείνοντα και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, καθώς
επίσης και να ασκήσει έλεγχο στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας σε συντονισµό µε τα ανωτέρω
αναφερόµενα µέρη.
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Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει κανενός είδους µετοχική, επιχειρηµατική ή διοικητική σχέση
µεταξύ της North, του Προτείνοντος και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα. Επίσης, δεν
υπάρχει καµίας µορφής γραπτή ή / και προφορική συµφωνία µεταξύ της North, του Προτείνοντος
και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα, από την οποία να συνάγεται πως η North ενεργεί ή
θα ενεργήσει, µελλοντικά, συντονισµένα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο
2ε, Ν. 3461/2006.
1.5 Επιχειρηµατική Στρατηγική Του Προτείνοντος αναφορικά µε την Εταιρία
Η στρατηγική κίνηση του Προτείνοντα να καταστεί βασικός µέτοχος της Εταιρίας εντάσσεται στην
συνολική στρατηγική του Οµίλου για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση της καθετοποιηµένης
δοµής του και της ηγετικής του θέσης στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Η KEGO A.E. έχει
επιτυχή παρουσία στην Ελληνική αγορά και δυναµική εξέλιξη στον τοµέα ιχθυοτροφών, γενετικού
υλικού και ζωοτροφών. Εποµένως, η εξαγορά της από τον Προτείνοντα αναµένεται ότι θα
συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και των εσόδων του Οµίλου σε
ιχθυοτροφές και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ερευνητικού του προγράµµατος
στον τοµέα της σύντµησης του κύκλου παραγωγής και συνεπακόλουθα στη µείωση του κόστους
παραγωγής των τελικών προϊόντων του Οµίλου, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην περαιτέρω
βελτίωση των υπαρχόντων, στην αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις βελτιωµένης ποιότητας
γενετικού υλικού και γόνου, στη συνδυασµένη πώληση προϊόντων τους όπως οι ιχθυοτροφές, και
στον καλύτερο έλεγχο κατά την πώληση άλλων τελικών προϊόντων του. Τέλος, η συµµετοχή αυτή
αναµένεται να επιδράσει θετικά και στην κερδοφορία του Οµίλου καθώς η KEGO είναι µια
δυναµικά εξελισσόµενη κερδοφόρα εταιρία.
Συνεπεία της επιτυχούς πορείας της Εταιρίας, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις
υφιστάµενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών µε τους ίδιους όρους
απασχόλησης, στην Εταιρία, καθώς και στις θυγατρικές αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προηγούµενη
διοικητική οµάδα, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την ανάπτυξή της.
Επίσης, σε περίπτωση που, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης, η συµµετοχή του
Προτείνοντα στην Εταιρία ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν προτίθεται να ζητήσει τη
διαγραφή των µετοχών της KEGO από το Χ.Α., αλλά, αντίθετα, σκοπεύει να προβεί στις
απαιτούµενες εκείνες ενέργειες µε τις οποίες θα εξασφαλιστεί η ελάχιστη απαιτούµενη, εκ του
νόµου, διασπορά.
1.6 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείµενο της ∆ηµόσιας Πρότασης
Μέσω της ∆ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση 10.404.000 Μετοχών, τις
οποίες δεν κατείχαν, άµεσα η έµµεσα, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα
κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης. Κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, ο
Προτείνων και το Πρόσωπο που Eνεργεί Συντονισµένα αυτόν κατείχαν συνολικά 6.936.000
Μετοχές της Εταιρίας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% του µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας.
Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της ∆ηµόσιας πρότασης καθώς και όλα τα
υφιστάµενα και µελλοντικά δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από αυτές, εφόσον αυτές οι Μετοχές
αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγµένες από εµπράγµατα η ενοχικά βάρη ή δικαιώµατα,
περιορισµούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα κατέχει τρίτο
µέρος επ’ αυτών.
Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστηµα µε έναρξη την 4η Απριλίου 2007 και λήξη την τελευταία
ηµέρα της Περιόδου Αποδοχής, 2α Μαΐου 2007, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί
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Συντονισµένα επιφυλάσσονται του δικαιώµατός τους να αποκτήσουν, είτε άµεσα είτε µέσω τρίτων
προσώπων που θα ενεργούν για λογαριασµό τους, Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή
εξωχρηµατιστηριακώς, σε τιµή όχι µεγαλύτερη από το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα. Οποιεσδήποτε
τέτοιες αποκτήσεις Μετοχών θα γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Νόµου.
1.7 Προσφερόµενο Αντάλλαγµα
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Νόµου, το αντάλλαγµα σε περίπτωση υποχρεωτικής δηµόσιας
πρότασης δεν µπορεί να είναι κατώτερο:
α) της ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία
ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δηµόσια πρόταση, ήτοι την 6η Μαρτίου 2007 και
β) της υψηλότερης τιµής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
Νόµου απέκτησε , κατά τους δώδεκα µήνες που προηγούνται της ανωτέρω ηµεροµηνίας.
∆εδοµένου ότι:
1) H ΜΣΧΤ, κατά το τελευταίο εξάµηνο που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατά την
οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης, ήτοι για το
χρονικό διάστηµα 05/09/2006 – 05/03/2007 ανήλθε σε € 2,33 ανά Μετοχή
2) Η υψηλότερη τιµή κατά την οποία ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί
Συντονισµένα απέκτησαν Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο που προηγήθηκε
της 6ης Μαρτίου 2007, ανήλθε σε € 1,89 ανά Μετοχή, µέσω της εξαγοράς 6.936.000
Μετοχών σε τιµή € 1,89 ανά Μετοχή, την 6η Μαρτίου 2007.
προκύπτει πως το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα ορίστηκε σε € 2,33 ανά Μετοχή.
Ο Προτείνων θα καταβάλλει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα, συνολικού ύψους 24.241.320,00
ευρώ σε µετρητά, ήτοι 2,33 ευρώ για κάθε Μεταβιβαζόµενη Μετοχή. Από το σύνολο του
Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος θα αφαιρεθούν τα δικαιώµατα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08%
επί της αξίας µεταβίβασης, που προβλέπονται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθµ.
153/18.12.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν Αποδεχόµενους
Μετόχους.
1.8 ∆ιαδικασία της ∆ηµόσιας Πρότασης
Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό ∆ελτίο την 30η Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4
του Νόµου.
Η Περίοδος Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης αρχίζει την 4η Απριλίου 2007 και ώρα Ελλάδος
08.00 και λήγει την 2α Μαΐου 2007 και ώρα την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών
οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η Proton Τράπεζα A.E., Ελληνική Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία, µε έδρα την Αθήνα και αρ ΜΑΕ.
49841/06/Β/01/31 έχει προσληφθεί και εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των
∆ηλώσεων Αποδοχής σύµφωνα το άρθρο 18 του Νόµου, τη µεταβίβαση των Μεταβιβαζοµένων
Μετοχών από τους Αποδεχόµενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του
Προσφεροµένου Τιµήµατος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόµενους Μετόχους.
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Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευτούν εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη
λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 23 του Νόµου.
Οι Προσφερόµενες Μετοχές, θα µεταβιβαστούν µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του νόµου 3632 / 1928, η δε µεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.
την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από την
∆ιαχειρίστρια στην Ε.Χ.Α.Ε.
Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και εντός χρονικού διαστήµατος έξη (6) ηµερών, η
∆ιαχειρίστρια θα καταβάλλει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα σε καθένα Αποδεχόµενο Μέτοχο κατ’
εντολή του Προτείνοντα ως εξής:
1) είτε µε πίστωση του λογαριασµού καταθέσεών του στη ∆ιαχειρίστρια
2) είτε µε καταβολή µετρητών σε υποκατάστηµα της ∆ιαχειρίστριας, στο οποίο ο
Αποδεχόµενος Μέτοχος έχει καταθέσει τη ∆ήλωση Αποδοχής
Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στην
παράγραφο 2.20 του Πληροφοριακού ∆ελτίου.
1.9 ∆εσµευτικότητα της ∆ηµόσιας Πρότασης
Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου, η ∆ηµόσια Πρόταση
είναι δεσµευτική για τον Προτείνοντα και κάθε ∆ήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως
είναι δεσµευτική για τον Αποδεχόµενο Μέτοχο που την υπέβαλε, µε εξαίρεση την δυνατότητα
ανάκλησης της αποδοχής της αρχικής ∆ηµόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής
Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
Νόµου.
1.10 Ο Σύµβουλος του Προτείνοντος
Η Proton Τράπεζα A.E. («O Σύµβουλος») ενεργεί ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τη ∆ηµόσια
Πρόταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του Νόµου.
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2) ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2.1 Εισαγωγή
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», µε Αριθµό
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 16311/62/Β/87/199, έδρα
το Βασιλεώνοικο του ∆ήµου
Καµποχώρων Χίου και γραφεία στο 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης & ∆ηµοκρίτου, 194 00
Κορωπί Αττικής (στο εξής ο «Προτείνων»), προβαίνει σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για την
απόκτηση κοινών ονοµαστικών µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «KEGO–
ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «KEGO»),
σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006 (στο εξής η «∆ηµόσια Πρόταση»). Για τους σκοπούς της ∆ηµόσιας
Πρότασης ο Προτείνων ενεργεί συντονισµένα κατά την έννοια του Αρ.2 του Ν.3461/2006 µε την
αλλοδαπή εταιρεία Temble Trading Ltd, συµφερόντων του κ. Αριστείδη Μπελλέ (στο εξής το
«Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα»).
Το µετοχικό κεφάλαιο της KEGO ανέρχεται σε 8.670.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 17.340.000
κοινές, ονοµαστικές µετοχές, υπό άυλη µορφή, ονοµαστικής αξίας 0,5 ευρώ κάθε µία (στο εξής οι
«Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι Μετοχές είναι εισηγµένες και
διαπραγµατεύονται στην Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών.
Κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της ∆ηµόσιας Πρότασης την 14η Μαρτίου 2007: (α) ο
Προτείνων είχε στην κυριότητά του 3.468.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20%
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ΚEGO και (β) Το
Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα είχε στην κυριότητά του 3.468.000 µετοχές, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων
ψήφου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Νόµου, ώστε ο
Προτείνων να προβεί σε υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση.
Η ∆ηµόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του
Προτείνοντα και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα, δηλαδή σε 10.404.000 Μετοχές, οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου αυτής (στο εξής οι «Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης»).
Η πραγµατοποίηση της ∆ηµόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαµβάνει το σύνολο των όρων της ∆ηµόσιας
Πρότασης) και η ολοκλήρωσή της δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του
Ν. 3461/2006.
Η ∆ηµόσια Πρόταση δηµοσιεύτηκε την 15η Μαρτίου 2007 στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.
της 14ης Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1, Άρθρο 16 του Ν. 3461/2006.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο στις 30-03-2007, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4, Άρθρο 11 του Ν. 3461/2006.
Για την περίοδο µε έναρξη την 4η Απριλίου 2007 και λήξη την τελευταία ηµέρα της Περιόδου
Αποδοχής, 2α Μαΐου 2007, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα ή τρίτα
πρόσωπα διορισµένα από τον ίδιο (που ενεργούν για λογαριασµό των προαναφερόµενων
προσώπων) διατηρούν το δικαίωµα να αποκτήσουν
Μετοχές, χρηµατιστηριακώς ή
εξωχρηµατιστηριακώς, σε τιµή όχι µεγαλύτερη από το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα της παρούσης
∆ηµόσιας Πρότασης.
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2.2

Η Εταιρία

2.2.1

Ιστορικό

Η Εταιρία είναι ελληνική ανώνυµη εταιρία, µε Αρ.ΜΑΕ 35650/06/Β/96/105 και, έδρα το 1ο χµ. της
Οδού Ν. Αρτάκης Ψαχνών – Ν. Αρτάκη , Εύβοια.
Η KEGO ιδρύθηκε το 1982 ως Ε.Π.Ε. µε την επωνυµία «ΑΠ. ΚΕΦΑΛΑΣ – ΡΟ∆.
ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.».Το 1996 η εταιρία «KEGO Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης»
µετατράπηκε σε ανώνυµη, µε την επωνυµία «KEGO-KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η–
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε."», (ΦΕΚ 1999/1996).
Η εταιρία "KEGO-KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ∆Η–ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε." µε το διακριτικό τίτλο
"KEGO A.E." προήλθε από τη συγχώνευση των προσωπικών επιχειρήσεων του κ. Α. Κεφαλά και
Ρ. Γκογκορώση που είχαν παρεµφερή αντικείµενα, δηλαδή παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
ζωικής παραγωγής και βιοµηχανία ζωοτροφών που απευθύνονται στην ζωική παραγωγή. Οι
προηγούµενες δραστηριότητες των δύο ιδρυτών ήταν οι παρακάτω:
α) Ο Απόστολος Κεφαλάς, κτηνίατρος, απασχολήθηκε επί πέντε έτη στην εταιρία Spillers Hellas
A.E. (παραγωγή συµπυκνωµάτων ζωοτροφών) σαν διευθυντής του τµήµατος Marketing.
β) Ο Ροδόλφος Γκογκορώσης, γεωπόνος, απασχολήθηκε επί τέσσερα έτη σαν ∆ιευθυντής
Παραγωγής σε χοιροτροφικές µονάδες και στην συνέχεια επί δύο έτη ως τεχνικός στο εµπορικό
τµήµα της Spillers Ηellas Α.Ε.
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν την εξέλιξη της Εταιρίας από την ίδρυσή της το
1982 από τους κ.κ. Α. Κεφαλά και Ρ. Γκογκορώση αναφέρονται ακολούθως:
α) Η είσοδος, από το 1990, στο χώρο των ιχθυοτροφών, όπου από το 1994 συµµετέχει σε µονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας (ΑΣΤΕΡΙΑΣ – ΕΝΑΛΙΟΣ), ενώ το 2000 επεκτάθηκε στην παραγωγή
ιχθυοτροφών στις νεότευκτες εργοστασιακές της εγκαταστάσεις και προέβη σε σηµαντική
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της στις προαναφερθείσες µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.
Η Εταιρία εισήλθε αρχικά στην αγορά σαν εισαγωγέας και διανοµέας των γερµανικών
ιχθυοτροφών ALMA και εν συνεχεία, επεκτάθηκε στην αγορά των ειδικών τροφών για
ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Το 1994 έγινε µέτοχος στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ΑΣΤΕΡΙΑΣ
Α.Ε. που ασχολείται µε εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού καθώς και στον ιχθυογεννητικό
σταθµό ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. που είναι εγκαταστηµένες στην περιοχή της Ευβοίας. Από το 2000 που
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου εργοστασιακού της συγκροτήµατος, η Εταιρία εισήλθε
στον τοµέα βιοµηχανικής παραγωγής ιχθυοτροφών, διαθέτοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία
ανάµιξης και παρασκευής και χρησιµοποιώντας την νέα γερµανική τεχνική εξώθησης/ διόγκωσης
(extrusion/ expansion) σε υψηλές θερµοκρασίες. Επίσης, το 2000 αύξησε σηµαντικά το ποσοστό
συµµετοχής που κατείχε στις εταιρίες ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. και ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. Το 2004 οι εταιρείες
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. και ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση της δεύτερης από την
πρώτη βάσει του Ν. 2166/93 και η Εταιρία που προέκυψε από την συγχώνευση άλλαξε την
επωνυµία της σε ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι η KEGO A.E. έχει εξασφαλίσει τα δικαιώµατα
παραγωγής και εµπορίας και έχει προχωρήσει στην εγχώρια παραγωγή των γερµανικών
ιχθυοτροφών ALMA που µέχρι πρότινος αντιπροσώπευε.
β) Η επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποτέλεσµα
της µακρόχρονης συνεργασία (από το 1982 µε την KEGO Ε.Π.Ε.) της KEGO µε την πρωτοπόρο
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γερµανική εταιρία έρευνας και κατασκευής εργοστασίων παραγωγής ιχθυοτροφών και ζωοτροφών
AMANDUS KAHL.
γ) Η ολοκλήρωση, εντός του α’ εξαµήνου 2000, της κατασκευής του νέου εργοστασιακού
συγκροτήµατος της KEGO στη Νέα Αρτάκη, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτός των ορίων οικισµού
του ∆ήµου Ν. Αρτάκης. Το εργοστάσιο έχει εξοπλιστεί µε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισµό για την
παραγωγή:
α) Υψιθερµιδικής φυτικής πρώτης ύλης
β) Ιχθυοτροφών (extruder – expander)
γ) Ειδικών φυραµάτων πρωίµου απογαλακτισµού χοιριδίων
δ) Ισορροπιστών και προµιγµάτων βιταµινών – ιχνοστοιχείων
Το συνολικό ύψος της αρχικής επένδυσης ανήλθε σε 2,9 εκατ. €. Μέρος της επένδυσης που
αφορούσε στη παραγωγή υψιθερµιδικής πρώτης ύλης για παραγωγή ζωοτροφών εντάχθηκε στον
αναπτυξιακό νόµο Ν.1892/90 και η Εταιρία έλαβε επιχορηγήσεις ύψους 536,5 χιλ. € πλέον
επιδότηση του επιτοκίου µε ποσοστό 25% για τραπεζικό δανεισµό ύψους 600,9 χιλ. €. Ο
εξοπλισµός του εργοστασίου βελτιώνεται και επεκτείνεται συνεχώς ανάλογα µε τις επιταγές των
νέων τεχνολογιών και των απαιτήσεων της αγοράς.
δ) Τον Απρίλιο του 2000 η Εταιρία εισήχθη στην παράλληλη αγορά του Χ.Α. και µε τα κεφάλαια
που άντλησε ύψους ποσού 7,8 εκατ. € χρηµατοδότησε τις σε εξέλιξη επενδύσεις της.
ε) Η εξαγορά του 26,1% της Κυπριακής εταιρίας Vita Trace Nutrition Ltd. (VTN), τον Αύγουστο του
2001, έναντι τιµήµατος € 366.541,89. Πρόκειται για µια αναπτυσσόµενη επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων,
συµπληρωµάτων για ζωοτροφές και κτηνιατρικών φαρµάκων. Η KEGO A.E. και η οικογένεια του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της VTN κ. Χριστόδ. Αγκαστινιώτη, ελέγχουν πλέον το 55% της
εταιρίας ενώ µέτοχοι είναι επίσης η Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρου και Κύπριοι επιχειρηµατίες.
στ) Η ίδρυση χοιροτροφικής µονάδας για ζώα αναπαραγωγής δυναµικότητας 140-150 χοιροµητέρων
στη θέση Σωρός Καλλιθέας του ∆ήµου Τανάγρας Βοιωτίας. Η µονάδα ολοκληρώθηκε τον Μάιο
2004 και τοποθετήθηκαν τα ζώα αναπαραγωγής. Οι πρώτες πωλήσεις σπέρµατος άρχισαν το
καλοκαίρι του 2004 και ζώων αναπαραγωγής τον Απρίλιο του 2005.
Κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε
8.670.000,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 17.340.000 Μετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Οι
Μετοχές είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών του Χ.Α.
Τα ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου των κυριότερων µετόχων της Εταιρίας (> ή=5%) σύµφωνα µε την
πλέον πρόσφατη ενηµέρωση βάσει του Π.∆. 51/1992 παρουσιάζονται παρακάτω:
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Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.
Temble Trading Ltd
North Principal Investment Fund Ltd
Αποστόλης Κεφαλάς
Ροδόλφος Γκογκορώσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
KEGO Α.Ε.

Ποσοστό
%
20
20
11
6,34
5,77
63,11
36,89
100,00

Η ανωτέρω µετοχική σύνθεση της Εταιρίας προέκυψε κατόπιν χρηµατιστηριακής µεταβίβασης
ποσοστού 51% των Μετοχών, από τους κ.κ. Απόστολο Κεφαλά, Ροδόλφο και Χρήστο Γκογκορώση
προς τον Προτείνοντα, το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα και τη North, την 6η Μαρτίου 2007.
Βάσει του προσυµφώνου εξαγοράς, µε ηµεροµηνία τη 13η Ιανουαρίου 2007, το αρχικό αντάλλαγµα
είχε προσδιοριστεί σε € 2,00 ανά Μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού
ελέγχου, από την έκβαση των οποίων είχε εξαρτηθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα
συµβαλλόµενα µέρη, λόγω των επισφαλειών που διαπιστώθηκαν µε συνέπεια τη µείωση των
κερδών της Εταιρίας, συµφώνησαν στον επαναπροσδιορισµό του τιµήµατος που κατέβαλαν οι
αγοραστές σε € 1,89 ανά Μετοχή.
Αναφορικά µε τη συµµετοχή της North Principal Investment Fund Ltd σηµειώνεται ότι στην αγορά
του ανωτέρω αναφεροµένου ποσοστού 11% της Εταιρίας προέβη η Morgan Stanley (µέσω της
ελεγχόµενης από αυτήν εταιρίας Morgan Stanley and Co International Ltd) για λογαριασµό της
North Principal Investment Fund Ltd.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας όπως αυτή εγκρίθηκε δυνάµει της από 12ης
Ιουνίου 2002 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας είναι η παρακάτω:
Όνοµα

Επάγγελµα

Θέση στο ∆.Σ.

Αποστόλης Κεφαλάς

Κτηνίατρος

Ροδόλφος Γκογκορώσης

Γεωπόνος

Χρήστος Γκογκορώσης
Ευριπίδης Αγκαστινιώτης

Επιχειρηµατίας
Επιχειρηµατίας

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος

Κωνσταντίνος Ζαφειρίδης

Ιατρός

Μέλος

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Καθηγητής

Μέλος

Αρµοδιότητα (βάσει
άρθρου 3 & 4 Ν
3016/2002)
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Μετά το θάνατο του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, Ευριπίδη Αγκαστινιώτη ,
τα πέντε εναποµείναντα µέλη του ∆Σ συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 22-2-2005 και προέβησαν
στην αντικατάσταση του θανόντος µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού της
εταιρείας, εκλέγοντας στη θέση του τον Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη. Τέλος, όρισαν ότι η εκλογή
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αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας
σύµφωνα µε τον Νόµο και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας.
Στις 10-6-2005 πραγµατοποιήθηκε η αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρίας , η οποία θα έπρεπε να εγκρίνει την εκλογή του προσωρινού συµβούλου, πλην όµως η εν
λόγω Γενική Συνέλευση δεν προέβη στην έγκριση αυτή, η οποία δεν συµπεριλαµβάνετο στα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης και, κατά συνέπεια, ο προσωρινός σύµβουλος κος Χριστόδουλος
Αγκαστινιώτης απώλεσε την ιδιότητα του µέλους του ∆Σ. της εταιρείας.
Στη συνέχεια στις 11-5-2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόµενο πλέον από τα
πέντε εναποµείναντα µέλη του, συγκάλεσε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 9-6-2006 έχουσα
ως θέµα ηµερήσιας διάταξης , µεταξύ άλλων, και την έγκριση εκλογής µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Εφόσον, όµως, ο αριθµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είχε οριστεί σε έξι,
βάσει προηγούµενων Γενικών Συνελεύσεων και δεν ελήφθη καµία µεταγενέστερη απόφαση περί
µείωσης του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, η συγκεκριµένη
Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουνίου 2006 θεωρήθηκε άκυρη, καθότι συγκλήθηκε από µη νόµιµο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Με βάση τα ανωτέρω, οι βασικοί µέτοχοι και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας
προχώρησαν σε αίτηση, προς το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, για το διορισµό αυτών ως µελών
προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε σκοπό τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η
οποία και θα εκλέξει νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, την 14η Μαρτίου 2007, το τµήµα εταιρικών ανακοινώσεων της
Εταιρίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η εταιρεία «KEGO A.E.» ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 16/2/2007
αίτησης των βασικών µετόχων της εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, ήτοι
των κ.κ. Απόστολου Κεφαλά, Ροδόλφου Γκογκορώση, Χρήστου Γκογκορώση, Χριστόδουλου
Αγκαστινιώτη, Γεώργιου Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ζαφειρίδη στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας
για το διορισµό των ιδίων ως µελών προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου (προκειµένου να
αποκατασταθεί η διαπιστωθείσα τυπική παράλειψη στη διαδικασία επικύρωσης της εκλογής του κ.
Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας), εκδόθηκε η
υπ’ αριθµ. 128/12.3.2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας µε τον οποία
ορίσθηκαν άπαντες οι ανωτέρω ως µέλη προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κύριο έργο του προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίσθηκε µε την ανωτέρω απόφαση
του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, είναι η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εκλέξει
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Εντός των εποµένων ηµερών θα ανακοινωθεί η ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης».
Την 15η Μαρτίου 2007, η Εταιρία εξέδωσε νέα ανακοίνωση, µε την οποία προσκαλεί τους
Μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Απριλίου 2007, µε θέµα την εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας.
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2.2.2

Αντικείµενο ∆ραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα της KEGO αφορά στην παραγωγή ιχθυοτροφών καθώς και συµπληρωµάτων
διατροφής παραγωγικών ζώων, στη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας στην Ελληνική
κτηνοτροφία και τη βιοµηχανία ζωοτροφών καθώς επίσης, για την υποστήριξη των εµπορικών της
δραστηριοτήτων, στην παροχή, µέσω ειδικών επιστηµόνων, συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα
διατροφής, αναπαραγωγής, κτηνιατρικής και γενικής διαχείρισης µονάδων πτηνοτροφίας,
χοιροτροφίας, µηρυκαστικών και ιχθυοκαλλιεργειών. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία εισήλθε στο χώρο
της παραγωγής στα τέλη του α’ εξαµήνου 2000, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της
σύγχρονης παραγωγικής της µονάδας.
Πιο συγκεκριµένα, οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι:


Η διάθεση (εµπορία) προϊόντων υψηλής ποιότητας στην Ελληνική Κτηνοτροφία και
Ιχθυοκαλλιέργεια καθώς και στην Βιοµηχανία Ζωοτροφών.



Η παροχή τεχνογνωσίας στους παραπάνω κλάδους µέσω ειδικών επιστηµόνων.



Η παραγωγή ιχθυοτροφών και συµπληρωµάτων διατροφής παραγωγικών ζώων.



Η διάθεση εξοπλισµού σταυλισµού και σίτισης στους κλάδους της χοιροτροφίας και
πτηνοτροφίας



O σχεδιασµός – ανοικοδόµηση και εξοπλισµός εργοστασίων ζωοτροφών



H παραγωγή χοίρων αναπαραγωγής

Εµπορεύµατα
Τα προϊόντα που εµπορεύεται ή αντιπροσωπεύει η Εταιρία ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:


Γενετικό Υλικό
- Όρνιθες αναπαραγωγής (Cobb, Aγγλίας) και Ross Breeding co.
- Χοίροι αναπαραγωγής (Hermitage Pedigree Pigs Ltd., Ιρλανδίας)
- Αυγά εκκόλαψης (Cobb, Aγγλίας)
- Τσιπούρα, Λαβράκι (δια της θυγατρικής της ΕΝΑΛΙΟΣ ΑΕ και σε συνεργασία µε το
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο AKVAFORSΚ)



Μηχανολογικός Εξοπλισµός
- Εργοστάσια ζωοτροφών (προµηθευτής: Amandus Kahl, Γερµανία)
- Mηχανήµατα αυτόµατης τροφοδοσίας µονάδων ζωικής παραγωγής (προµηθευτής:
Roxell, Bελγίου)
- Συστήµατα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (προµηθευτής: NEDAP, Ολλανδίας)
- Εξοπλισµός εκκολαπτηρίων (JAMESWAY, ΗΠΑ)/ Συστήµατα αυτόµατων φωλιών
(VENCOMATIC, Ολλανδία)
- Συστήµατα εξαερισµού κτηνοτροφικών µονάδων της FANCOM Ολλανδίας και MUNTERSEUROEMME Ιταλίας.
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Αναφορικά µε τα είδη γενετικού υλικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, στις περιπτώσεις που
οι παραγγελίες των πελατών είναι της τάξεως µέχρι 150 χιλ. € η Εταιρία εµπορεύεται (όσα από
αυτά δεν παράγονται από την ίδια) τα ανωτέρω (πραγµατοποιεί τις εισαγωγές από το
εξωτερικό και εκδίδει τιµολόγια ως KEGO). Στις υψηλού µεγέθους παραγγελίες (άνω των 150
χιλ. €) η Εταιρία ενεργεί ως αντιπρόσωπος (µεσίτης) και αµείβεται βάσει προµήθειας που
κυµαίνεται περί το 5% επί των διενεργούµενων πωλήσεων.


Κτηνιατρικά Είδη
-



Απολυµαντικά (προµηθευτής: Dupont, Αγγλίας)
Κτηνιατρικά σκευάσµατα που ανήκαν στην Pfizer και περιήλθαν στη δικαιοδοσία της
KEGO (Terramycin 100 και Neoterramycin),
Κτηνιατρικά προϊόντα λοιπών εταιρειών (η KEGO λειτουργεί σαν φαρµακαποθήκη
κτηνιατρικών ειδών)

Ιχθυοτροφές
-

Εµπορικό σήµα ALMA (Γερµανία)
Eξειδικευµένες τροφές ιχθυδίων (γόνου) για ιχθυογεννητικούς σταθµούς

Επισηµαίνεται ότι, µέχρι την έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου της Εταιρίας στα τέλη του
α΄ εξαµήνου 2000, οι ιχθυοτροφές «ALMA» εισάγονταν από την Γερµανία ενώ παράλληλα
πραγµατοποιούνταν παραγωγή εξειδικευµένων τροφών σε εγκαταστάσεις τρίτων προµηθευτών
υπό την επίβλεψη της Εταιρίας και µετά από παραγγελίες πελατών. Πλέον, το σύνολο
ιχθυοτροφών που εµπορεύεται η Εταιρία, τόσο αυτών µε το εµπορικό σήµα «ALMA» που έχει
εξαγοραστεί από την Εταιρία και αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο όσο και αυτών που
παράγονταν σε εγκαταστάσεις τρίτων, παράγεται στο νέο εργοστασιακό της συγκρότηµα,
σύµφωνα µε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.


∆ιατροφικά Προϊόντα
-

Ισορροπιστές και Συµπληρώµατα διατροφής ζώων
Υψιθερµιδικές φυτικές πρώτες ύλες
Φυράµατα πρώιµου απογαλακτισµού χοιροτροφίας
Βιταµινούχα προµίγµατα
Αµινοξέα (BASF, DEGUSSA)
Aρωµατικά ζωοτροφών
Φυσικοί Αυξητικοί Παράγοντες (Intervet)
Kτηνοτροφικά γάλατα
Ένζυµα ζωοτροφών
Πρώτες ύλες και προσθετικά ζωοτροφών
Εξειδικευµένες τροφές ιχθυδίων (γόνου) για ιχθυογεννητικούς σταθµούς

Επισηµαίνεται ότι οι Ισορροπιστές, οι Υψιθερµιδικές φυτικές πρώτες ύλες, τα βιταµινούχα
προµίγµατα και τα Φυράµατα πρώιµου απογαλακτισµού χοιροτροφίας που µέχρι το 2000
εισάγονταν ή παρασκευάζονταν σε εγκαταστάσεις τρίτων υπό την επίβλεψη της Εταιρίας,
παράγονται πλέον στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο εργοστασιακό
συγκρότηµα της Εταιρίας.
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Παραγόµενα Προϊόντα
Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, η Εταιρία παράγει τα εξής προϊόντα:
α) Ιχθυοτροφές (extruder – expander)
β) Ισορροπιστές και Βιταµινούχα Προµίγµατα
γ) Υψιθερµιδικές φυτικές πρώτες ύλες
δ) Ειδικά φυράµατα πρώιµου απογαλακτισµού χοιριδίων
ε) Χοίροι αναπαραγωγής
στ) Νωπό σπέρµα χοίρων
Β. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΦΑΜΑΡ Α.Ε. στην Αυλώνα Αττικής παράγονται
κτηνιατρικά φάρµακα για λογαριασµό της Εταιρίας.
Η Εταιρία απασχολεί, σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία της 30ης Σεπτεµβρίου 2006, 69
εργαζόµενους, ενώ σε επίπεδο Οµίλου απασχολούνται 99 εργαζόµενοι.
2.2.3

Οργανόγραµµα

2.2.4

Συµµετοχές

Η Εταιρία συµµετέχει στη θυγατρική ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. που προήλθε από συγχώνευση των δύο
πρώην θυγατρικών ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. και ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. µε απορρόφηση της δεύτερης από την
πρώτη και µετονοµασία της πρώτης σε ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, το 2004 αποφασίστηκε
η συγχώνευση των δύο θυγατρικών, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητές τους είναι συµπληρωµατικές.
Με τη συγχώνευση επιτυγχάνεται καθετοποίηση, πληρέστερος έλεγχος της παραγωγής και
περιορισµός των εξόδων. Σχηµατίστηκε έτσι η ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε., στην οποία η KEGO έχει άµεση
συµµετοχή 90%. H ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. ενοποιείται µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.
Η ΕΝΑΛΙΟΣ δραστηριοποιείται σε τρεις τοµείς:
- Παραγωγή ιχθύων (τσιπούρας - λαβρακιού) µε ετήσια παραγωγή 600 τόνων περίπου σε δύο
µονάδες πάχυνσης στο Βόρειο Ευβοϊκό.
- Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακιού σε ιδιόκτητο ιχθυογεννητικό σταθµό. Η παραγωγική
δυναµικότητα φτάνει τα 4 έως 4,5 εκατοµµύρια ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού ετησίως, µέρος
των οποίων τοποθετούνται στην πάχυνση της µονάδας, ενώ τα υπόλοιπα πωλούνται.
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- Αναπαραγωγικό πρόγραµµα επιλογής για την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού τσιπούρας λαβρακιού, σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Έρευνας Ιχθυοκαλλιέργειας
AKVAFORSK Νορβηγίας. Πρόκειται για καινούρια δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται σε φάση
ανάπτυξης.
Επίσης, η KEGO συµµετέχει άµεσα µε 26,1% στην Κυπριακή εταιρία Vita Trace Nutrition Ltd
(VTN). H VTN είναι µια δυναµική και αναπτυσσόµενη επιχείρηση, που ασχολείται µε την
παραγωγή προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων, συµπληρωµάτων για ζωοτροφές και
κτηνιατρικών φαρµάκων. ∆ιαθέτει ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις και σηµαντικό δίκτυο
πωλήσεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής. H VTN ενοποιείται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης.
2.2.5
2.2.5.1

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονοµικών Μεγεθών
Χρήση 2005

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών

31.12.2004
26,99

31.12.2005
34,24

31.12.2004
28,38

31.12.2005
35,55

Κέρδη προ Φόρων

3,2

3,7

3,6

3,9

Κέρδη µετά από
Φόρους

2,4

2,6

2,8

2,7

Ίδια Κεφάλαια

15,9

17,3

15,7

17,2

Σύνολο
Ενεργητικού

41,6

45,8

43,9

49,8

Οι πωλήσεις της Εταιρίας σηµείωσαν αύξηση 20,90% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των € 34,24
εκατ. έναντι € 26,99 εκατ. του 2004. Σηµειώνουµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
2005 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι οικονοµικές καταστάσεις
για τη χρήση 2004 έχουν αναπροσαρµοσθεί για λόγους συγκρισιµότητας προς τα πρότυπα αυτά.
Κατά τη χρήση του 2005 η συµµετοχή της βιοµηχανικής δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών
φθάνει το 60% περίπου, και δείχνει τη σηµαντική αλλαγή στο χαρακτήρα της Εταιρίας από καθαρά
εµπορική, όπως ήταν µέχρι το 1999, σε βιοµηχανική. Αναλυτικότερα οι πωλήσεις των προϊόντων
(βιοµηχανική δραστηριότητα) ανήλθαν σε €20,96 εκατ. υπερβαίνοντας την εµπορική
δραστηριότητα που ανήλθε σε € 13,28 εκατ. κατά € 7,68 εκατ.. Αύξηση σηµειώθηκε και στις δύο
δραστηριότητες της Εταιρίας βιοµηχανική 31% και εµπορική 24,1%. Τα κέρδη προ φόρων της
χρήσης 2005 παρουσίασαν αύξηση 15,02% και διαµορφώθηκαν σε € 3,7 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. το
2004. Τα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος της χρήσης 2005 σηµείωσαν αύξηση 9,54% και
διαµορφώθηκαν στο ύψος των € 2,6 εκατ., έναντι €2,4 εκατ. το 2004. Η Καθαρή Θέση της
Εταιρίας ανήλθε σε €17,3 εκατ. έναντι €15,9 εκατ. το 2004 και το σύνολο του ενεργητικού αυτής
σε €45,8 εκατ. έναντι €41,6 εκατ. το 2004
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν στο ύψος των € 35,55 εκατ. έναντι € 28,38 εκατ. της
προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 25,3%. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από
φόρους εισοδήµατος για τη χρήση 2005 ανήλθαν στο ύψος των €2,7 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση
0,97% σε σχέση µε το 2004. Τα ενοποιηµένα προ φόρων καθαρά κέρδη αντίθετα σηµείωσαν
αύξηση και ανήλθαν στο ποσό των €3,9 εκατ. έναντι €3,6 εκατ. της προηγούµενης χρήσης, ήτοι
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αύξηση της τάξης του 8,74%. Η Καθαρή Θέση του Οµίλου, µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας,
ανήλθε σε €17,2 εκατ. έναντι €15,7 εκατ. το 2004 και το σύνολο του ενεργητικού αυτού σε €49,8
εκατ. έναντι €43,9 εκατ. το 2004. Η αύξηση των ενοποιηµένων προ φόρων αποτελεσµάτων
οφείλεται στη βελτίωση που παρουσίασαν όλες οι Εταιρείες του Οµίλου. Επίσης, στη χρήση 2005
άρχισαν οι πωλήσεις γενετικού υλικού (σπέρµα, χοίροι αναπαραγωγής) από τη χοιροτροφική
µονάδα της KEGO στην Καλλιθέα του ∆. Τανάγρας Βοιωτίας και οι πωλήσεις βελτιωµένου
γενετικού υλικού ιχθυοκαλλιεργειών (αυγά τσιπούρας) από τη µονάδα παραγωγής της θυγατρικής
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. στο Πυργουλάκι Ψαχνών.
2.2.5.2

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 30.09.2006

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών

30.09.2005
25,9

30.09.2006
31,4

30.09.2005
27,2

30.09.2006
31,7

Κέρδη προ Φόρων

3,2

3,5

3,3

3,7

2,2

2,3

2,4

2,5

16,9

18,4

16,8

18,4

45,8

52,3

49,8

55,1

Κέρδη µετά από
Φόρους
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο
Ενεργητικού

Οι πωλήσεις της Εταιρίας σηµείωσαν αύξηση 21,24% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €31,4
εκατ. έναντι €25,9 εκατ. του αντίστοιχου εννιαµήνου του 2005 , ενώ τα κέρδη προ φόρων
παρουσίασαν αύξηση 11,75% και διαµορφώθηκαν σε €3,5 εκατ. έναντι 3,15 εκατ. το αντίστοιχο
εννιάµηνο του 2005. Τα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος του εννιαµήνου 2006 σηµείωσαν
αύξηση 5,94% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €2,3 εκατ., έναντι €2,2 εκατ. το εννιάµηνο του
2005. Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας ανήλθε σε €18,4 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το εννιάµηνο του
2005 και το σύνολο του ενεργητικού αυτής σε €52,3 έναντι €45,8 εκατ. εκατ. το εννιάµηνο του
2005.
Σε ενοποιηµένη βάση, η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πέµπτη
χρονιά µε την θυγατρική εταιρία ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. που προήλθε από συγχώνευση των δύο πρώην
θυγατρικών ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. και ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και
µετονοµασία της πρώτης σε ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. Επίσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
περιλαµβάνεται και η εταιρία VITA TRACE NUTRITION LTD, µε έδρα τη Λευκωσία Κύπρου,
στην οποία η KEGO συµµετέχει µε ποσοστό 26,1% .
Οι πωλήσεις του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση 16,15% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €31,7
εκατ. έναντι €27,2 εκατ. του αντίστοιχου εννιαµήνου του 2005 , ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ
φόρων για το εννιάµηνο του 2006 ανήλθαν σε €3,7 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. το αντίστοιχο εννιάµηνο
του 2005, ήτοι αύξηση της τάξης του 9,87%. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος
του εννιαµήνου 2006 σηµείωσαν αύξηση 4,27% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €2,5 εκατ.,
έναντι €2,4 εκατ. το εννιάµηνο του 2005.
Η Καθαρή Θέση του Οµίλου, µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ανήλθε σε €18,4 εκατ. έναντι €17,2
εκατ. το εννιάµηνο του 2005 και το σύνολο του ενεργητικού αυτού σε €55,1 εκατ. έναντι €49,8
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εκατ. το εννιάµηνο του 2005. Για το σύνολο της χρήσης 2006 δεν υπήρξαν, προσβάσιµα στο κοινό,
δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία.
2.3
2.3.1

Ο Προτείνων
Ιστορικό

Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. », µε Αρ.Μ.Α.Ε. 16399/06/B/88/18, έδρα το Βασιλεώνοικο του
∆ήµου Καµποχώρων Χίου και κεντρικά γραφεία στο 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης &
∆ηµοκρίτου, 194 00 Κορωπί Αττικής.
Ο Προτείνων ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής –
καλλιέργειας ιχθύων, τη µεταποίηση των προϊόντων, την παρασκευή ιχθυοτροφών και την εµπορία
των προϊόντων. Σταδιακά, εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό παραγωγό και εξαγωγέα τσιπούρας και
λαβρακίου, µε δίκτυο διανοµής σε πάνω από 30 χώρες.
Η σηµερινή εταιρική µορφή του Προτείνοντα προήλθε από την συγχώνευση των δύο εισηγµένων
εταιρειών του Οµίλου, της µητρικής ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και της θυγατρικής της
FEEDUS A.E.B.E. Ο Προτείνων έχει από ιδρύσεώς της βασικό αντικείµενο την ιχθυοκαλλιέργεια,
ενώ η FEEDUS ενσωµατώνει δυο επιπλέον κλάδους δραστηριοτήτων, τις ιχθυοτροφές και τα
ζαχαρώδη. Σήµερα, ο Όµιλος αποτελεί µια πρότυπη, πλήρως καθετοποιηµένη επιχειρηµατική
οντότητα, που συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε νέες αγορές και, στην έρευνα για την
επέκτασή του και σε νέα είδη ιχθυηρών, διαθέτοντας υγιή χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή
διάρθρωση και εξειδικευµένο στελεχιακό και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό που φθάνει τα 1.200
περίπου άτοµα.
Το µετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 51.165.773,75 ευρώ, διαιρούµενο σε
40.932.619 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ. Οι µετοχές του Προτείνοντα εισήχθησαν προς
διαπραγµάτευση στο Χ.Α. το 1995 και κατά την Ηµεροµηνία του Πληροφοριακού ∆ελτίου
διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Mεγάλης Κεφαλαιοποίησης της αγοράς αξιών του Χ.Α.
Τα ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου των κυριότερων µετόχων της Εταιρίας (> ή=5%) σύµφωνα µε την
πλέον πρόσφατη ενηµέρωση βάσει του Π.∆. 51/1992 παρουσιάζονται παρακάτω:
/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ποσοστό
%

1 Μπελλές Αριστείδης

17,33

2 PROTON Τράπεζα Α.Ε.

8,96

3 Χαβιάρας Νικόλαος

7,49

4 DEUTSCHE BANK

7,22

5 SMALLCAP Word Fund Inc

5,13

ΣΥΝΟΛΟ

46,12

ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

53,88
100,00
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Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Προτείνοντος, σύµφωνα µε την απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, που πραγµατοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2006 είναι
η ακόλουθη:

Όνοµα

Επάγγελµα

Θέση στο ∆.Σ.

Αριστείδης Μπελλές

Οικονοµολόγος

Πρόεδρος & ∆/νων
Σύµβουλος

Νικόλαος Χαβιάρας

Επιχειρηµατίας

∆/νων Σύµβουλος

Καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος –
Ηλεκτρολόγος

Αναπληρωτής ∆/νων
Σύµβουλος
Εντεταλµένος
Σύµβουλος

Επιχειρηµατίας

Μέλος

Ιωάννα Καραχάλιου

∆ικηγόρος

Μέλος

Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος

∆ικηγόρος

Μέλος

Νικόλαος Βουτσίνος

Οικονοµολόγος

Μέλος

Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος

Οικονοµολόγος

Μέλος

Πολιτικός
Μηχανικός

Μέλος

Παναγιώτης Αλεξάκης
Αντώνης Χαχλάκης
∆ηµήτριος Λουµπούνης
Παντελής Λαµπρινούδης

Κωνσταντίνος Θέος

Αντιπρόεδρος

Αρµοδιότητα
(βάσει άρθρου
3&4Ν
3016/2002)
Εκτελεστικό
Μέλος
Εκτελεστικό
Μέλος
Εκτελεστικό
Μέλος
Εκτελεστικό
Μέλος
Εκτελεστικό
Μέλος
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος

Η θητεία του παραπάνω ∆.Σ. λήγει το 2009, κατά την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων του Προτείνοντος, όποτε αυτή οριστεί.
2.3.2

Αντικείµενο ∆ραστηριοτήτων

Ο Προτείνων και γενικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους
παρακάτω τοµείς:
- Παραγωγή και εµπορία γόνου
- Παραγωγή και εµπορία νωπών ιχθύων
- Μεταποίηση και εµπορία αλιευµάτων
- Παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών
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- Παραγωγή και εµπορία εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας
- Παραγωγή και εµπορία ζαχαρωδών
Ο γόνος, προέρχεται από τη γέννηση αυγών από ειδικά επιλεγµένους γεννήτορες. Κατά το
µεγαλύτερο ποσοστό, αξιοποιείται από την ίδια την εταιρία η οποία τροφοδοτεί ιδιόκτητες µονάδες
παραγωγής - πάχυνσης ψαριών, ενώ επίσης πωλείται και σε άλλες εταιρείες.
Τα νωπά ιχθυηρά που παράγονται, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι, µόλις φθάσουν σε ένα
συγκεκριµένο βάρος και µέγεθος, διατίθενται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, στην διεθνή αγορά.
Η µεταποίηση ιχθυηρών είναι µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει κυρίως την κατεργασία
φρέσκων και κατεψυγµένων ψαριών, φιλέτου ιχθύων και απεντερωµένων ιχθύων.
Η παραγωγή ιχθυοτροφών αποτελεί επίσης µια σηµαντική δραστηριότητα, και καλύπτει τις
ανάγκες της εταιρίας ενώ επίσης πωλείται και σε άλλες εταιρείες του κλάδου.
Ο Όµιλος κατασκευάζει µέσω της θυγατρικής του ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε., σύγχρονης τεχνολογίας
ιχθυοκλωβούς και δίχτυα καθώς και λοιπό εξοπλισµό, που χρησιµοποιούνται από τις εταιρείες του
Οµίλου, ή πωλούνται σε τρίτους.
Ο Προτείνων λοιπόν και κατ΄ επέκταση και ο Όµιλος είναι σε πολύ σηµαντικό βαθµό
καθετοποιηµένοι έχοντας ένα ευρύ αντικείµενο συναφών ή συµπληρωµατικών µεταξύ τους
δραστηριοτήτων.
Η παραγωγή διαφόρων ειδών ιχθύων υπήρξε η αρχική και παραµένει η σηµαντικότερη
δραστηριότητα του Προτείνοντος. Η πάχυνση χρονικά αποτελεί και το µεγαλύτερο διάστηµα που
µεσολαβεί από τη δηµιουργία του γόνου µέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος στην αγορά.
Ο Προτείνων δραστηριοποιείται και στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων όπου, εκτός των
παραδοσιακών γλυκών κουταλιού, παράγει επίσης και τσίχλα µε βάση τη φυσική µαστίχα Χίου.
Επίσης λειτουργούν δύο (2) τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης κατά ονοµασία, και όχι κατ’ ερµηνεία
των ∆.Π.Χ.Π. Αυτό συµβαίνει διότι επί του παρόντος, το ύψος των δαπανών για έρευνα και
ανάπτυξη δεν κρίνεται σηµαντικό ως προς τα µεγέθη του Προτείνοντος. Τα όποια κόστη
επιβάρυναν τα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι
ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του παρόντος εγγράφου, δαπανοποιήθηκαν. Κατά
συνέπεια η έννοια του τµήµατος R&D απάδει από τις αρχές των ∆.Π.Χ.Π. και είναι µόνο
κατ΄ονοµασία.
Ο Προτείνων απασχολεί 878 εργαζόµενους, ενώ σε επίπεδο Οµίλου απασχολούνται συνολικά
1.210 εργαζόµενοι.
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2.3.3

Οργανόγραµµα
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΜΠΕΛΛΕΣ
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ν. ΧΑΒΙΑΡΑΣ

ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒ.
∆. ΛΟΥΜΠΟΥΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ & Α∆ΕΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΧΑΧΛΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
Ι. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΤΕΛ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

R&D

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆/νση Marketing

ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ
Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Οικονοµική ∆/νση
∆/νση Παραγωγών

ΓΕΝ.ΟΙΚ. ∆/ΝΤΗΣ
∆. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΧ/ΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ
& ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
Τµήµα Σχέσεων µε
επενδυτές

∆/νση Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Πόρων

Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης
Μετόχων

∆/νση Χρηµατοοικονοµικής
∆ιαχείρισης

Υπηρεσία Εταιρικών
Ανακοινώσεων

∆/νση Ανάλυσης

∆/νση Πωλήσεων Γόνου
∆/νση Ποιοτικού Ελέγχου

∆/νση Πληροφοριακών
Συστηµάτων & Επικοινωνιών

∆/νση Πωλήσεων
Νωπών Ιχθυοκαλλιέργειας
∆/νση Πωλήσεων Κατεψυγµένων
Τµήµα Μεταποίησης Νωπών
(Φιλέτα, Απεντερωµένα)
∆/νση Προµηθειών
Τµήµα Προσωπικού

2.3.4

Συµµετοχές

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διάρθρωση του Οµίλου κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας
Πρότασης:
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε∆ΡΑ

NIREUS INTERNATIONAL LTD
ILKNAK A.S. – TURKEY (*)
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. TURKEY
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - U.K. (µέσω της
NIREUS INTERNATIONA LTD)
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α
ΤΟΥΡΚΙΑ

%
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
100,00%
Ολική
45,30%
Ολική

ΤΟΥΡΚΙΑ

99,95%

Ολική

ΑΓΓΛΙΑ

100,00%

Ολική

ΕΛΛΑ∆Α

50,00%

Ολική
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BLUΕFIN TUNA ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α
VIRGIN
ISLANDS
TANZANIA
ΤΟΥΡΚΙΑ

AQUACOM LTD

25,00%

Καθαρή Θέση

100,00%

Ολική

FISH OF AFRICA LTD
100,00%
∆εν ενοποιείται
CARBON A.S. (**)
100%
Ολική
PREENGORDE DE DORADAS PARA
ΙΣΠΑΝΙΑ
99,95%
Ολική
MARICULTURA S.L. (***)
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.
ΕΛΛΑ∆Α
98,77%
Ολική
A-SEA ΑΕΒΕ
ΕΛΛΑ∆Α
61,22%
Ολική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
2,63%
∆εν ενοποιείται
∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
14,00%
∆εν ενοποιείται
ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
SEAFARM IONIAN Α.Ε.
ΕΛΛΑ∆Α
16,78%
Ολική
(*) Άµεση συµµετοχή 3,10%, έµµεση συµµετοχή µέσω της AQUACOM LTD 42,20%.
(**) Έµµεση συµµετοχή µέσω MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI
SANAYI VE TICARET A.S. (η οποία κατέχει το 100% της CARBON A.S.)
(***) Έµµεση συµµετοχή µέσω της Nireus International Ltd (η οποία κατέχει το 100% της
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L.
Η SEAFARM IONIAN Α.Ε. έχει τις παρακάτω συµµετοχές:
%
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε
ΕΛΛΑ∆Α
86,47 %
Ολική
SEAFARM IONIAN (CENTRAL
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ολική
EUROPE)GMBH
100,00 %
ILKNAK S.A. (*)
ΕΛΛΑ∆Α
65,22 %
Ολική
AQUA TERRAIR Α.Ε.
ΕΛΛΑ∆Α
49,00 %
Καθαρή Θέση
(*) Άµεση συµµετοχή 0,08%, έµµεση συµµετοχή µέσω της SEAFARM IONIAN (CENTRAL
EUROPE ) GMBH 65,14%.
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε∆ΡΑ

Επίσης, ο Προτείνων συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρίες, οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση:
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΤΙΣ Α.Ε.
NIREUS CONSULTANTS AE
PER MARE RESEARCH ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
100,00%
55,00%
39,00%
5,71%

Ο Προτείνων δε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή άλλη εταιρία
οποιασδήποτε µορφής, ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη
επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων εταιρίας.
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2.3.5
2.3.5.1

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονοµικών Μεγεθών
Χρήση 2005

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών

31.12.2004
74,0

31.12.2005
132,0

31.12.2004
115,1

31.12.2005
138,1

Κέρδη προ Φόρων

18,3

12,9

23,1

11,2

Κέρδη µετά από
Φόρους

13,9

9,9

14,4

7,5

Ίδια Κεφάλαια

96,7

114,7

102,8

110,2

Σύνολο
Ενεργητικού

182,2

247,6

230,7

261,3

Ο κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας παρουσίασε πολύ σηµαντική αύξηση το έτος 2005 έναντι του
έτους 2004, συνεπεία :
- της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας τµήµατος πωλήσεων
- του ανοίγµατος νέων αγορών και ενίσχυσης παρουσίας σε υπάρχουσες
- του διπλασιασµού πωλήσεων γόνου
Ο κλάδος των Τροφίµων και Σακχαρωδών παρουσίασε µείωση η οποία οφείλεται σε:
- αποµάκρυνση του Οµίλου κατά το έτος 2005, από την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην
οποία δραστηριοποιήθηκε µέσω της ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε.
- µείωση των πωλήσεων καπνιστολαδερών προϊόντων κατά το έτος 2005 και συρρίκνωση του
ενεργού κωδικολογίου προϊόντων.
Οι πωλήσεις της εταιρίας σηµείωσαν αύξηση 78,38% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €132,0
εκατ. έναντι €74,0 εκατ. το 2004 , ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν µείωση 29,27% και
διαµορφώθηκαν σε €12,9 εκατ. έναντι €18,3 εκατ. το 2004, κυρίως λόγω της πρώτης εφαρµογής
των ∆.Π.Χ.Π. από τη χρήση 2005 και της αναδροµικής αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το λογιστικό πρότυπο Νο 41.
Τα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος χρήσης 2005 σηµείωσαν επίσης µείωση 29,27 % και
διαµορφώθηκαν στο ύψος των €9,9 εκατ., έναντι €13,9 εκατ. το 2004. Η Καθαρή Θέση της
εταιρίας ανήλθε σε €114,7 εκατ. έναντι € 96,7 εκατ. το 2004 και το σύνολο του ενεργητικού αυτής
σε €247,6 εκατ. έναντι €182,2 εκατ. το 2004 που οφείλεται επίσης στην πρώτη εφαρµογή των
∆.Π.Χ.Π. από τη χρήση 2005, και της αναδροµικής αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το λογιστικό πρότυπο Νο 41.
Σε ενοποιηµένη βάση, η εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τέταρτη
χρονιά.
Οι πωλήσεις του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση 20% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €138,1 εκατ.
έναντι €115,1 εκατ. το 2004 , ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του 2005 ανήλθαν σε €11,2
εκατ. έναντι €23,1 εκατ. το 2004, ήτοι µείωση της τάξης του 51,52% επίσης λόγω της πρώτης
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εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. από τη χρήση 2005 και της αναδροµικής αποτίµησης των βιολογικών
αποθεµάτων σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το λογιστικό πρότυπο Νο 41.
Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος του 2005 σηµείωσαν µείωση 46,53 % που
οφείλεται επίσης στην πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. από τη χρήση 2005, και της αναδροµικής
αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το λογιστικό πρότυπο Νο 41
και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €7,5 εκατ., έναντι €14,4 εκατ. το 2004. Η Καθαρή Θέση του
Οµίλου ανήλθε, µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σε €110,2 εκατ. έναντι €102,8 εκατ. το 2004 και
το σύνολο του ενεργητικού αυτού σε €261,3 εκατ. έναντι €230,7 εκατ. το 2004.
2.3.5.2

Χρήση 2006

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών

31.12.2005
132,0

31.12.2006
154,6

31.12.2005
138,1

31.12.2006
161,5

Κέρδη προ Φόρων

12,9

13,2

11,2

15,3

Κέρδη µετά από
Φόρους

9,9

9,8

7,5

9,0

Ίδια Κεφάλαια

114,7

122,6

110,2

122,2

Σύνολο
Ενεργητικού

247,6

292,6

261,3

338,8

Οι πωλήσεις του Προτείνοντα σηµείωσαν αύξηση 17,12% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των
€154,6 εκατ. έναντι €132,0 εκατ. το 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 2,33%
και διαµορφώθηκαν σε €13,2 εκατ. έναντι €12,9 εκατ. το 2005.
Τα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος του 2006 παρέµειναν πρακτικά αµετάβλητα και
διαµορφώθηκαν στο ύψος των €9,8 εκατ., έναντι €9,9 εκατ. το 2005. Η Καθαρή Θέση του
Προτείνοντα ανήλθε σε €122,6 εκατ. έναντι €114,7 εκατ. το 2005 και το σύνολο του ενεργητικού
του σε €292,6 εκατ. έναντι €247,6 εκατ. το 2005.
Οι πωλήσεις του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση 16,94% και διαµορφώθηκαν στο ύψος των €161,5
εκατ. έναντι €138,1 εκατ. το 2005 , ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων για το 2006 ανήλθαν σε
€15,3 εκατ. έναντι €11,2 εκατ. το 2005, ήτοι αύξηση της τάξης του 36,61%.
Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους εισοδήµατος του 2006 σηµείωσαν αύξηση 21,18 % και
διαµορφώθηκαν στο ύψος των €9,0 εκατ., έναντι €7,5 εκατ. το 2005. Η Καθαρή Θέση του Οµίλου,
µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ανήλθε σε €115,1 εκατ. έναντι €110,2 εκατ. το 2005 και το
σύνολο του ενεργητικού αυτού σε €323,6 εκατ. έναντι €261,3 εκατ. το 2005.
2.4 Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόµου είναι η εταιρία Temble Trading Ltd, συµφερόντων του κ.
Αριστείδη Μπελλέ.
Η Temble Trading Ltd S.A. είναι εταιρία συµµετοχών και ιδρύθηκε το 2000, µε καταστατική έδρα
τη Λευκωσία, Θεµιστοκλή ∆ερβή αρ. 3, JULIA HOUSE.
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Η εταιρία Temble Trading Ltd δρα συντονισµένα µε τον Προτείνοντα στα πλαίσια της
συγκεκριµένης ∆ηµόσιας Πρότασης, βάσει σχετικής γραπτής δήλωσής της προς τον Προτείνοντα.
Στα πλαίσια αυτά, η Temble θα στηρίξει πλήρως τις προτάσεις του Προτείνοντος για την εκλογή
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου
2007. Επίσης, θα στηρίξει τον Προτείνοντα σε όλες τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που θα λάβει
και οι οποίες θα αφορούν την Εταιρία.
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα απέκτησε την 6η Μαρτίου 2007, µέσω χρηµατιστηριακής
µεταβίβασης, το 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στα πλαίσια του
προσυµφώνου µεταβίβασης του 51% των Μετοχών από τους κ.κ. Απόστολο Κεφαλά, Ροδόλφο και
Χρήστο Γκογκορώση προς τον Προτείνοντα, το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα και τη North,
µε ηµεροµηνία τη 13η Ιανουαρίου 2007, το αρχικό αντάλλαγµα είχε προσδιοριστεί σε € 2,00 ανά
Μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου, από την έκβαση των
οποίων είχε εξαρτηθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα συµβαλλόµενα µέρη, λόγω των
επισφαλειών που διαπιστώθηκαν µε συνέπεια τη µείωση των κερδών της Εταιρίας, συµφώνησαν
στον επαναπροσδιορισµό του τιµήµατος που κατέβαλαν οι αγοραστές σε € 1,89 ανά Μετοχή.
Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα δεν έχει αναπτύξει µέχρι τώρα καµία άλλη δραστηριότητα
πλην της απόκτησης του 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
H North για τους σκοπούς της παρούσης ∆ηµόσιας Πρότασης δεν θεωρείται «Πρόσωπο που
Ενεργεί Συντονισµένα».
Η απόκτηση, από τη North, 1.907.400 µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 11% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αποτελεί κίνηση καθαρά επενδυτικού και όχι στρατηγικού
χαρακτήρα. Η επενδυτική στρατηγική της North δεν περιλαµβάνει συµµετοχή στη διοίκηση των
εταιριών στις οποίες επενδύει, παρά µόνο εξάσκηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου που της
αναλογούν.
Κατά συνέπεια, η North έχει υπογράψει την αντίστοιχη συµφωνία αγοράς των 1.097.400 µετοχών,
µε την ιδιότητα του επενδυτή µόνο και δεν προτίθεται να εξασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που της
αναλογούν σε συντονισµό µε τον Προτείνοντα και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, καθώς
επίσης και να ασκήσει έλεγχο στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας σε συντονισµό µε τα ανωτέρω
αναφερόµενα µέρη.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει κανενός είδους µετοχική, επιχειρηµατική ή διοικητική σχέση
µεταξύ της North, του Προτείνοντος και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα. Επίσης, δεν
υπάρχει καµίας µορφής γραπτή ή / και προφορική συµφωνία µεταξύ της North, του Προτείνοντος
και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα, από την οποία να συνάγεται πως η North ενεργεί ή
θα ενεργήσει, µελλοντικά, συντονισµένα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο
2ε, Ν. 3461/2006.
2.5 Επιχειρηµατική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά µε την Εταιρία
Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ υλοποιεί µε επιτυχία το επιχειρηµατικό του πρόγραµµα το οποίο έχει πάντοτε
ως βασικό στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου και την µεγιστοποίηση της αξίας του.
Πιο συγκεκριµένα, η υλοποίηση του λειτουργικού και επενδυτικού του προγράµµατος αναφέρεται
στους τοµείς των ιχθυοτροφών, του γόνου, του έτοιµου ψαριού, των επεξεργασµένων προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας, του εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας και της γενετικής βελτίωσης των ψαριών.
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Η στρατηγική του Οµίλου αναφέρεται στην βελτίωση του κύκλου παραγωγής των προϊόντων του
µέσω της γενετικής επιλογής, της δηµιουργίας µονάδων προπάχυνσης και της επίτευξης της
καλύτερης δυνατής µετατρεψιµότητας της τροφής σε τελικό προϊόν (FCR). Επίσης, συνδέεται µε
την προώθηση προϊόντων προστιθέµενης αξίας, όπως γενετικό υλικό, γόνος µεγέθους 10γρ,
επώνυµο ψάρι, φιλέτα ψαριών, την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων όπως νέα είδη γόνου,
η γλώσσα και το τροπικό ψάρι Cobia.
Μέσα από αυτή την στρατηγική ο Όµιλος επιτυγχάνει την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων
και συνέργιες, τέτοιες που τον οδηγούν τόσο σε αύξηση των εσόδων του όσο και σε βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς του και στην αύξηση της κερδοφορίας του, µείωση του
κόστους παραγωγής και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και στη µείωση του κύκλου
ταµειακής µετατροπής.
Η στρατηγική κίνηση του Προτείνοντος να καταστεί βασικός µέτοχος στην KEGO εντάσσεται
στην συνολική στρατηγική του Οµίλου για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση της
καθετοποιηµένης δοµής του και της ηγετικής του θέσης στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Η
KEGO έχει επιτυχή παρουσία στην Ελληνική αγορά και δυναµική εξέλιξη στον τοµέα
ιχθυοτροφών, γενετικού υλικού και ζωοτροφών. Εποµένως, η εξαγορά της από τον Προτείνοντα
αναµένεται ότι θα συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και των εσόδων του
Οµίλου σε ιχθυοτροφές και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ερευνητικού του
προγράµµατος στον τοµέα της σύντµησης του κύκλου παραγωγής και συνεπακόλουθα στη µείωση
του κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων του Οµίλου, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην
περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων, στην αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις βελτιωµένης
ποιότητας γενετικού υλικού και γόνου, στη συνδυασµένη πώληση προϊόντων τους όπως οι
ιχθυοτροφές, και στον καλύτερο έλεγχο κατά την πώληση άλλων τελικών προϊόντων του. Τέλος,
αυτή η εξαγορά αναµένεται να επιδράσει θετικά και στην κερδοφορία του Οµίλου καθώς η KEGO
είναι µια δυναµικά εξελισσόµενη κερδοφόρα εταιρία.
Συνεπεία της επιτυχούς πορείας της Εταιρίας, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις
υφιστάµενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών µε τους ίδιους όρους
απασχόλησης, στην Εταιρία, καθώς και στις θυγατρικές αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προηγούµενη
διοικητική οµάδα, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την ανάπτυξή της.
Επίσης, σε περίπτωση που, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης, η συµµετοχή του
Προτείνοντα στην ΚEGO ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν προτίθεται να ζητήσει τη
διαγραφή των µετοχών της KEGO από το Χ.Α., αλλά, αντίθετα, σκοπεύει να προβεί στις
απαιτούµενες εκείνες ενέργειες µε τις οποίες θα εξασφαλιστεί η ελάχιστη απαιτούµενη, εκ του
νόµου, διασπορά.
Επιχειρηµατικό Σχέδιο του Προτείνοντος σχετικά µε την Εταιρία
Ο Προτείνων προγραµµατίζει:
1.

Να αξιοποιήσει περαιτέρω την παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας σε ότι αφορά τις
ιχθυοτροφές, υποκαθιστώντας την ενοικίαση εργοστασίων άλλων εταιρειών για την κάλυψη
των αναγκών του Οµίλου τόσο για τις εσωτερικές του ανάγκες όσο και για τις πωλήσεις του
προς τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό θα προκύψει και εντατικοποίηση της χρήσης των
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εγκαταστάσεων και της παραγωγικής δυναµικότητας της KEGO, οι οποίες σήµερα
λειτουργούν σε χαµηλότερο επίπεδο παραγωγής.
2.

Θα αυξηθεί η παραγωγική δραστηριότητα σε γενετικό υλικό της KEGO, δεδοµένων
των αναγκών του Οµίλου αλλά και των πελατών του προς τους οποίους διαθέτει προς
πώληση γενετικό υλικό και γόνο.

3.

Την ταχύτερη και πιο ολοκληρωµένη αξιοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος της
KEGO η οποία διαθέτει έναν αξιόλογο τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, θα
επιδιωχθεί η παραγωγή ακόµα πιο βελτιωµένων προϊόντων ιχθυοτροφών, η περαιτέρω
έµφαση στην µείωση του κύκλου παραγωγής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, η βελτίωση
του κύκλου µετατροπής της τροφής σε ψάρι, η βελτίωση του λόγου µετατρεψιµότητας της
ιχθυοτροφής σε ιχθυόµαζα – ψάρι, αλλά και η ανάπτυξη νέων προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας, µε δεδοµένες τις ανάγκες της ζήτησης αλλά και των ευκαιριών σε νέα
είδη ιχθυοκαλλιέργειας.

4.

Την ανάπτυξη της Εταιρίας στους τοµείς κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας µε ανάπτυξη
παραγωγικών µονάδων κυρίως στις χώρες της Βαλκανικής.

2.6 Ο Σύµβουλος του Προτείνοντος
Η Proton Τράπεζα Α.Ε. ενεργεί ως Σύµβουλος του Προτείνοντος σχετικά µε τη ∆ηµόσια Πρόταση.
Ο Σύµβουλος είναι πιστωτικό ίδρυµα που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και είναι
εγγεγραµµένη στο µητρώο εταιριών στην Ελλάδα. Η έδρα του Συµβούλου είναι στην Αθήνα, Έσλιν
& Αµαλιάδος 20, ΤΚ 115 23. Ο Σύµβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και
δικαιούται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ του Ν.
2396/1996.
Ο Σύµβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την
απαιτούµενη επιµέλεια, ότι το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι ακριβές.
2.7 Εξουσιοδοτηµένο Πιστωτικό Ίδρυµα για την κατάθεση των ∆ηλώσεων Αποδοχής
Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Proton Τράπεζα, ως ∆ιαχειρίστρια για την παραλαβή των
∆ηλώσεων Αποδοχής, τη µεταβίβαση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών από τους Αποδεχόµενους
Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφεροµένου Τιµήµατος από τον
Προτείνοντα στους Αποδεχόµενους Μετόχους.
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής ∆ηλώσεων Αποδοχής καθώς επίσης και
αντίγραφα του Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι διαθέσιµα σε όλα τα καταστήµατα της Proton
Τράπεζας στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντίγραφα του Πληροφοριακού ∆ελτίου µπορούν να ληφθούν
από την ιστοσελίδα της Proton Τράπεζας.
2.8 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού ∆ελτίου
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο (ε) του Νόµου, ο κ. Αριστείδης Μπελλές υπό την
ιδιότητα του ως νόµιµος εκπρόσωπος του Προτείνοντος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου και βεβαιώνει τη πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχοµένου
του.
2.9 Βεβαίωση χορηγουµένη από την Proton Τράπεζα Α.Ε.
Η Proton Τράπεζα, πιστωτικό ίδρυµα µε µόνιµη εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα,
βεβαιώνει συµφωνά µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόµου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα
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απαραίτητα µέσα για την καταβολή του συνόλου του απαιτούµενου τιµήµατος το οποίο ανέρχεται
κατ’ ανώτατο σε € 24.241.320,00 (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκκαθαρίσεως, ποσοστού
0,08% επί της αξίας της συναλλαγής), προς τους µετόχους της Εταιρίας που θα αποδεχθούν την
προς αυτούς απευθυνόµενη ∆ηµόσια Πρόταση εντός της οριζόµενης χρονικής περιόδου, εφόσον
πληρωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο και
στο Νόµο. Η Proton Τράπεζα δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση
κατά την έννοια των άρθρων 847 του Αστικού Κώδικα.
2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείµενο της ∆ηµόσιας Πρότασης
Με τη ∆ηµόσια Πρόταση ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση των Μετοχών της ∆ηµόσιας
Πρότασης, δηλαδή 10.404.000 Μετοχών, οι οποίες, κατά την Ηµεροµηνία της ∆ηµόσιας Πρότασης,
δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντα και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισµένα και
αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων
ψήφου της Εταιρίας κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης µαζί µε τα
υφιστάµενα και µελλοντικά δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές, εφόσον αυτές οι Μετοχές είναι
ελεύθερες και απαλλαγµένες από οποιοδήποτε εµπράγµατο η ενοχικό βάρος η δικαίωµα,
περιορισµό διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση η από οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα τρίτων.
2.11 Μετοχές του Προτείνοντος και των προσώπων / εταιριών που δρουν συντονισµένα µε
αυτόν
Την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή ∆ηµόσιας
Πρότασης, ήτοι την 6η Μαρτίου 2007, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε
αυτόν κατείχαν τις ακόλουθες Μετοχές:

# µετοχών

% επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.
Τemble Trading Ltd

3.468.000
3.468.000

20%
20%

% επί του
Συνόλου
δικαιωµάτων
ψήφου
20%
20%

ΣΥΝΟΛΟ

6.936.000

40%

40%

2.12 Ανώτατος Αριθµός Μετοχών που δεσµεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων
O Προτείνων δεσµεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’
ανώτατο αριθµό 10.404.000 Μετοχές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
εµπεριέχονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.
2.13 Ελάχιστος Αριθµός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων
Η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθµός
µετοχών που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειµένου να ισχύει η ∆ηµόσια
Πρόταση.
2.14 Το Προσφέροµενο Αντάλλαγµα
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Νόµου, το αντάλλαγµα σε περίπτωση υποχρεωτικής δηµόσιας
πρότασης δεν µπορεί να είναι κατώτερο:
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α) της ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία
ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δηµόσια πρόταση, ήτοι την 6η Μαρτίου 2007 και
β) της υψηλότερης τιµής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
Νόµου απέκτησε , κατά τους δώδεκα µήνες που προηγούνται της ανωτέρω ηµεροµηνίας.
∆εδοµένου ότι:
1) H ΜΣΧΤ, κατά το τελευταίο εξάµηνο που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο
Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης, ήτοι για το χρονικό
διάστηµα 05/09/2006 – 05/03/2007 ανήλθε σε € 2,33 ανά Μετοχή
2) Η υψηλότερη τιµή κατά την οποία ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα
απέκτησαν Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο που προηγήθηκε της 6ης Μαρτίου 2007,
ανήλθε σε € 1,89 ανά Μετοχή, µέσω της εξαγοράς 6.936.000 Μετοχών σε τιµή € 1,89 ανά
Μετοχή, την 6η Μαρτίου 2007.
προκύπτει πως το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα ορίστηκε σε € 2,33 ανά Μετοχή.
Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα συνολικού ύψους
24.241.320,00 ευρώ σε µετρητά, ήτοι 2,33 ευρώ για κάθε Μεταβιβαζόµενη Μετοχή. Από το
σύνολο του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος θα αφαιρεθούν τα δικαιώµατα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε.
ύψους 0,08% επί της αξίας µεταβίβασης, που προβλέπονται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και την
υπ. αριθµ. 153/18.12.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους
Αποδεχόµενους Μετόχους.
Σηµειώνεται ότι µε βάση το προσύµφωνο µεταβίβασης του 51% των Μετοχών από τους κ.κ.
Απόστολο Κεφαλά, Ροδόλφο και Χρήστο Γκογκορώση προς τον Προτείνοντα, το Πρόσωπο που
Ενεργεί Συντονισµένα και τη North, µε ηµεροµηνία τη 13η Ιανουαρίου 2007, το αρχικό
αντάλλαγµα είχε προσδιοριστεί σε € 2,00 ανά Μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση του νοµικού και
οικονοµικού ελέγχου, από την έκβαση των οποίων είχε εξαρτηθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής,
τα συµβαλλόµενα µέρη, λόγω των επισφαλειών που διαπιστώθηκαν µε συνέπεια τη µείωση των
κερδών της Εταιρίας, συµφώνησαν στον επαναπροσδιορισµό του τιµήµατος που κατέβαλαν οι
αγοραστές σε € 1,89 ανά Μετοχή.
2.15 Πληροφορίες για τη χρηµατοδότηση της ∆ηµόσιας Πρότασης
Ο Προτείνων θα χρηµατοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος µέσω
τραπεζικού δανεισµού. Στα πλαίσια της άντλησης τραπεζικού δανεισµού και ανάλογα µε τα
κεφάλαια που τελικά θα απαιτηθούν, ενδέχεται να προσφερθεί στη δανείστρια τράπεζα, ως
εξασφάλιση, αριθµός Μετοχών οι οποίες θα ενεχυρασθούν, µε πιθανή εκχώρηση δικαιωµάτων
ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν οι απαιτούµενες από τη σχετική νοµοθεσία ανακοινώσεις.
2.16 ∆ικαίωµα Εξαγοράς (squeeze-out)
Σε περίπτωση που, µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που
Ενεργεί Συντονισµένα µε αυτόν κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωµα και
δύναται να απαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτό όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρίας
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου.
Το δικαίωµα αυτό δύναται να ασκηθεί εντός 3 µηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
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Το αντάλλαγµα για την απόκτηση των υπόλοιπων Μετοχών θα καταβληθεί επίσης σε µετρητά και
θα ισούται µε το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα.
Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατος θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτηµα στην Ε.Κ., µε
ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτού στην Εταιρία, η οποία υποχρεούται να το δηµοσιεύσει την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα
Ο Προτείνων υποχρεούται να υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύµατος που είναι εγκατεστηµένο
στην Ελλάδα η σε άλλο κράτος µέλος ότι διαθέτει τα µέσα καταβολής για το σύνολο του
ανταλλάγµατος.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Ε.Κ. εκδίδει απόφαση , η οποία προβλέπει την
υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του
Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος:
1) µέσω των χειριστών του λογαριασµού αξιών στο οποίο είναι καταχωρηµένες οι Μετοχές ή
2) µε κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
3) µε άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει µε σχετική απόφαση της η Ε.Κ.
Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον
Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των µετοχών και κοινοποιεί την καταχώρηση στην Εταιρία, η οποία
και θα πρέπει, στη συνέχεια, να τη δηµοσιεύσει σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 του Νόµου.
2.17 Αιρέσεις
Η ∆ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καµία αίρεση.
2.18 Ειδικές Συµφωνίες
Με εξαίρεση την αναφερόµενη στην ανωτέρω παράγραφο 2.4 του Πληροφοριακού ∆ελτίου
συµφωνία, ο Προτείνων, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες που αφορούν τη ∆ηµόσια
Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά
Εταιρίας, τις οποίες κατέχει άµεσα η έµµεσα ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί
Συντονισµένα.
2.19 Περίοδος Αποδοχής
Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώσουν την αποδοχή
της ∆ηµόσιας Πρότασης αρχίζει στις 4 Απριλίου 2007και λήγει στις 2 Μαΐου 2007, δηλαδή διαρκεί
συνολικά 29 ηµέρες.
2.20 ∆ηλώσεις Αποδοχής – ∆ιαδικασία παραλαβής των ∆ηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό
των ∆ηλώσεων Αποδοχής
Η κατάθεση της ∆ήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγµατοποιηθεί µέσω αντιπροσώπου , το πληρεξούσιο έγγραφο ,
που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του
Αποδεχόµενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, ενώ το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόµενου
Μετόχου να είναι θεωρηµένο από αστυνοµικό τµήµα η άλλη αρµόδια διοικητική αρχή (π.χ. Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών). Επίσης, εάν η ∆ήλωση Αποδοχής κατατεθεί για λογαριασµό νοµικού
προσώπου, ο καταθέτων θα πρέπει να προσκοµίσει στην ∆ιαχειρίστρια πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο εκείνου του εγγράφου ή των εγγράφων (όπως για παράδειγµα αντίγραφο πρακτικού
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διοικητικού συµβουλίου, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία
θα φέρει την οικεία εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
υπογράφοντος από αρµόδια αστυνοµική ή διοικητική αρχή) που αποδεικνύει/ουν την εξουσία του
να εκπροσωπεί και δεσµεύει εν προκειµένω το εν λόγω νοµικό πρόσωπο.
Επίσης οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τον αρχικό Χειριστή τους να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό την αποδοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης για λογαριασµό
τους. Η επισήµανση αυτή έχει µόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του
προτείνοντας.
Οι ∆ηλώσεις Αποδοχής διατίθενται στα υποκαταστήµατα της Proton Τράπεζα στην Ελλάδα κατά
τις εργάσιµες µέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.
Κάθε ∆ήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον µία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής
και να είναι προσηκόντως υπογεγραµµένη από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο. Η ∆ήλωση Αποδοχής
περιλαµβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα χορηγούµενη από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο
προς την ∆ιαχειρίστρια για την πραγµατοποίηση από αυτήν όλων των ενεργειών που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της πώλησης και µεταβίβασης των Προσφεροµένων Μετοχών ή την
επιστροφή αυτών στον Χειριστή (όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας), που θα έχει
επιλεγεί από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο στην ∆ήλωση Αποδοχής.
Τα βασικά σηµεία της διαδικασίας αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης είναι τα ακόλουθα:
(α)

Κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος θα πρέπει πρώτα να απευθύνεται στον αρχικό Χειριστή του
Λογαριασµού Αξιών του (κατά την έννοια του Κανονισµού Λειτουργίας), στον οποίο
βρίσκονται καταχωρηµένες οι Μετοχές που του ανήκουν, και να του δώσει εντολή για τη
µεταφορά του αριθµού των Προσφεροµένων Μετοχών, σύµφωνα µε τη διαδικασία άρσης
αξίας (στο εξής η «Άρση Αξίας») του Σ.Α.T. Ο εν λόγω αρχικός Χειριστής παραδίδει στον
Αποδεχόµενο Μέτοχο έντυπο (στο εξής το «Αποδεικτικό Άρσης»), όπου αναγράφονται ο
αριθµός των Προσφεροµένων Μετοχών που ήρθησαν, ο αύξων αριθµός άρσης, και η
ηµεροµηνία πραγµατοποίησής της. Σε περίπτωση που οι Προσφερόµενες Μετοχές έχουν
καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασµό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας),
ο Αποδεχόµενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον αρχικό Χειριστή) θα
υποβάλλει το αίτηµα για τη µεταφορά των Προσφεροµένων Μετοχών στην Ε.Χ.Α.Ε.

(β)

Επίσης, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα παραλάβει από τον αρχικό Χειριστή µια εκτύπωση
από το Σ.A.T., όπου θα εµφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασµός Αξιών (κατά
την έννοια του Κανονισµού Λειτουργίας) που διατηρεί ο Αποδεχόµενος Μέτοχος στο
Σ.Α.Τ.

(γ)

Στη συνέχεια, κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος θα προσέρχεται σε οποιοδήποτε κατάστηµα της
∆ιαχειρίστριας, κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έχοντας µαζί του το
Αποδεικτικό Άρσης και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. µε τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή
και του Λογαριασµού Αξιών του. Στο εν λόγω κατάστηµα κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος:
(i)

θα συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη ∆ήλωση Αποδοχής, ώστε να
πραγµατοποιηθεί η σχετική µηχανογραφική διαδικασία, και παραλαµβάνει
µηχανογραφικά επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Αποδοχής, και

(ii)

θα εξουσιοδοτεί (µέσω της ∆ήλωσης Αποδοχής) την ∆ιαχειρίστρια να αναλάβει τον
χειρισµό των Προσφερόµενων Μετοχών και να προβεί στη διαδικασία λήψης αξίας
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(στο εξής η «Λήψη Αξίας») αναφορικά µε τον αριθµό των Προσφερόµενων
Μετοχών για τον οποίο θα έχει πραγµατοποιηθεί διαδικασία Άρσης Αξίας από τον
αρχικό Χειριστή τους.
Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της ανωτέρω
διαδικασίας, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την ∆ηµόσια Πρόταση.
2.21 Ανάκληση ∆ήλωσης Αποδοχής
Η ∆ήλωση Αποδοχής εκ µέρους των Αποδεχόµενων Μετόχων δύναται να ανακληθεί στην
περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, η οποία θα έχει λάβει την ανάλογη
έγκριση από την ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι, που έχουν καταθέσει
∆ήλωση Αποδοχής, θα δύναται να την ανακαλέσουν για να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική
Πρόταση καταθέτοντας σχετική έγγραφη δήλωση ανακλήσεως προς τη ∆ιαχειρίστρια (εφεξής η
«∆ήλωση Ανάκλησης»)
2.22 ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας Πρότασης
Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιµων ηµερών από
τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.
2.23 ∆ιαδικασία καταβολής του Προσφεροµένου Ανταλλάγµατος – ∆ιαδικασία Μεταβίβασης
των Προσφερόµενων Μετοχών – Μεταφορά των µετοχών που δεν µεταβιβάζονται
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας Πρότασης και εφόσον δεν έχει κατατεθεί
∆ήλωση Ανάκλησης, καταρτίζεται σύµβαση πώλησης του οικείου αριθµού Προσφερόµενων
Μετοχών µεταξύ ενός έκαστου Αποδεχόµενου Μετόχου, ως Πωλητή, και του Προτείνοντος, ως
αγοραστή, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ηµόσιας Πρότασης.
Η εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Μεταβιβαζοµένων Μετοχών και η καταβολή του
Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος θα γίνουν ως εξής:
(α) Το αργότερο την επόµενη εργάσιµη από την ανακοίνωση αποτελεσµάτων της ∆ηµόσια
Πρότασης , η ∆ιαχειρίστρια ενεργούσα ως πληρεξούσιος των Αποδεχόµενων Μετοχών και
Προτείνων θα συνάψουν τη προβλεπόµενη στον Κανονισµό Εκκαθάρισης σύµβαση για την
εξωχρηµατιστηριακη µεταβίβαση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών. Η ∆ιαχειρίστρια
ενεργούσα ως ανωτέρω, θα προβείς τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε.
των απαιτούµενων εγγράφων για τη καταχώριση της µεταβίβασης των Μεταβιβαζόµενων
Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
(β) Οι εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβασης των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών θα
καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων
των απαραίτητων για τη µεταβίβαση εγγράφων.
(γ) Την ίδια τρίτη εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω
περιγραφόµενοι καταχώρηση καταχώριση
η
∆ιαχειρίστρια
θα
καταβάλλει
το
Προσφερόµενο Αντάλλαγµα σε καθένα Αποδεχόµενο Μέτοχο ως εξής:
1) πιστώνοντας το λογαριασµό καταθέσεών του στη ∆ιαχειρίστρια, είτε
2) µε καταβολή µετρητών στο υποκατάστηµα της ∆ιαχειρίστριας , στο οποίο Αποδεχόµενος
Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη ∆ήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα η το
διαβατήριο του , αναλόγως του τρόπου που ο Αποδεχόµενος Μέτοχος έχει υποδείξει στη
σχετική ∆ήλωση Αποδοχής.

37

Υπενθυµίζεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόµενους Μετόχους Προσφερόµενο
Αντάλλαγµα θα αφαιρεθούν τα δικαιώµατα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας
µεταβίβασης, που προβλέπονται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθµ. 153/18.12.2006
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόµενους Μετόχους.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί ∆ήλωση Ανάκλησης από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο, οι
Προσφερόµενες Μετοχές θα µεταφερθούν, µε ευθύνη της ∆ιαχειρίστριας, υπό το χειρισµό του
Χειριστή ο οποίος έχει επιλεγεί από το Μέτοχο στη ∆ήλωση Αποδοχής, το αργότερα εντός µίας
εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή ∆ήλωσης Ανάκλησης από τον Μέτοχο.
2.24 Πληροφορίες σχετικά µε πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών
Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους µήνες που προηγήθηκαν της Ηµεροµηνίας της ∆ηµόσιας
Πρότασης, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα δεν διενεργήσαν άλλες
χρηµατιστηριακές ή εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν της αγοράς 6.936.000
Μετοχών την 6η Μαρτίου 2007 µέσω χρηµατιστηριακής µεταβίβασης, ηµεροµηνία κατά την οποία
ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης.
2.25 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας
Η ∆ηµόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα προς
τα οποία µπορεί να απευθυνθεί νοµίµως. Η υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός
Ελλάδας η σε αντιπροσώπους θεµατοφύλακες, διαχειριστές ή εµπιστευµατοδόχους των Μετοχών
εκτός Ελλάδας θεωρείται έγκυρη µόνο εφόσον είναι σύµφωνη µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών.
Συγκεκριµένα η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή
άλλο) άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούµενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η
αποστολή, διανοµή ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή
αντιτύπων του Πληροφοριακού ∆ελτίου, της ∆ήλωσης Αποδοχής και κάθε σχετικού µε την
∆ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες.
Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδας που επιθυµεί να αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη
να πληροφορηθεί και να συµµορφωθεί πλήρως προς τη νοµοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση
µε τη ∆ηµόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδας έχει αµφιβολίες αναφορικά µε το νοµικό
καθεστώς που τον διέπει οφείλει να συµβουλευτεί επαγγελµατία σύµβουλο.
Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό ∆ελτίο, τη ∆ήλωση Αποδοχής ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο η υλικό σχετικό µε τη ∆ηµόσια Πρόταση εντός, προς η από
οποιαδήποτε Εξαιρουµένη Χώρας ή χρησιµοποιήσει ταχυδροµείο ή οποιοδήποτε µέσο
οποιασδήποτε Εξαιρούµενης Χώρας, τότε υποχρεούνται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη
στην παρούσα παράγραφο.
2.26 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και δωσιδικία
Με την υποβολή ∆ήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η ∆ηµόσια Πρόταση, η ∆ήλωση
Αποδοχής, η µεταβίβαση των Μεταβιβαζοµένων Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή
συµφωνία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας ∆ηµόσιας Πρότασης διέπονται από το
Ελληνικό ∆ίκαιο.
Για κάθε διαφορά σε σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία της παρούσας ∆ηµόσιας Πρότασης και
όλων των σχετικών συναλλαγών και συµφωνιών αποκλειστικά ορίζονται τα ∆ικαστήρια των
Αθηνών.
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση είναι πρόταση µε αντάλλαγµα αποκλειστικά και µόνο σε µετρητά.
Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της ∆ηµόσιας Πρότασης εξαρτάται αφενός µεν από την ικανότητα
του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα στους Αποδεχόµενους Μετόχους
και αφετέρου από τα µέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισµό της ∆ηµόσιας
Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηµατοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόµενου
Ανταλλάγµατος µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Η Proton Τράπεζα A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων που
απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος στους Αποδεχόµενους
Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύµβαση µε την Proton Τράπεζα δυνάµει της
οποίας τη διόρισε ως διαχειρίστρια προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας
Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος θα πραγµατοποιηθούν
προσήκοντος. Συνεπώς, θεωρούµε ότι η ∆ηµόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Πρoτείνων έχει
λάβει τα κατάλληλα µέτρα εξουσιοδοτώντας την Proton Τράπεζα να διαχειριστεί την ολοκλήρωση
της ∆ηµόσιας Πρότασης και ότι ο Πρωτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή
του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απέλθουν γεγονότα ανώτερες
βίας ικανά να οδηγήσουν τον Προτείνονται σε αδυναµία καταβολής. Τέλος, ο Σύµβουλος
συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούµενη
επιµέλεια, ότι το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι ακριβές.
Για την PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ηµήτρης Σαραµαντής
Γενικός ∆ιευθυντής Επενδυτικών
& Χρηµατιστηριακών Εργασιών

Θάνος Τσοτσορός
∆ιευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής
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