'Aγηνο Σηέθαλνο, 23 Φεβξνπαξίνπ 2016
Γελτίο Τύπου
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ: Συμπληρωματική Ανακοίνωση σύμυωνα με τον ν. 3340/2005
Η εηαηξεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ (ε Δταιρεία), θαηόπηλ ηνπ από 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθνύ
εξσηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο από 19 Φεβξνπαξίνπ 2016
αλαθνίλσζήο ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3340/2005, ησλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ
Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, αλαθνηλώλεη ζπκπιεξσκαηηθά ηα αθόινπζα:
Δθόζνλ επηηεπρζεί ε Τειηθή Σπκθσλία θαη πιεξσζνύλ νη αηξέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τειηθήο
Σπκθσλίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα εμήο:
α) ζα ιάβεη ρώξα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ύςνπο €30 εθαηνκ. ππέξ ησλ
παιαηώλ κεηόρσλ ηεο κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο απηώλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ
εκπξόζεζκε άζθεζε ή απόζβεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ππάξρνπλ αδηάζεηεο λέεο
κεηνρέο, ζα παξέρεηαη ζε όζνπο έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηελ
απόθηεζε αξηζκνύ κεηνρώλ εθ ησλ αδηάζεησλ κεηνρώλ. Σε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ
πξνεγγξαθώλ, νη πξνεγγξαθέο ζα θαιπθζνύλ αλαινγηθώο.
β) ην λνκηθό πξόζσπν πνπ ζα ζπζηήζεη ην επελδπηηθό ζρήκα, απνηεινύκελν θαηά 50% από
εηαηξεία ηνπ νκίινπ Chipita θαη θαηά 50% από ηελ εηαηξεία «Impala Invest B.V.» ηνπ νκίινπ
Βηηδειαίνπ, πξνηίζεηαη:
1) λα απνθηήζεη νξηζκέλν πνζνζηό πθηζηάκελσλ κεηνρώλ πξηλ από ηελ ιήςε ηεο
απόθαζεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, θαη
2) λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελ ιόγσ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο σο
παιαηόο κέηνρνο αλαιακβάλνληαο λα θαιύςεη κέρξη θαη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο ελ
ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
Ο βαζηθόο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «GCI FOOD ENTERPRISES
LTD», δελ είλαη κέξνο ηεο Σπκθσλίαο. Καηόπηλ επηθνηλσλίαο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ βαζηθό κέηνρό
ηεο, εθηηκάηαη όηη, εθόζνλ επηηεπρζεί ε Τειηθή Σπκθσλία, ν βαζηθόο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο δελ
πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θάιπςε ηεο ελ ιόγσ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
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