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ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η εταιρεία «GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED» (ο «Προτείνων»), µε έδρα το Guernsey, Channel Islands,
ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»)
ενέκρινε το Πληροφοριακό ∆ελτίο (το "Πληροφοριακό ∆ελτίο") για την προαιρετική δηµόσια πρόταση (η «∆ηµόσια
Πρόταση») την οποία ο Προτείνων έχει απευθύνει προς όλους τους κατόχους κοινών ονοµαστικών µετοχών (στο εξής οι
«Μέτοχοι» και οι «Μετοχές» αντίστοιχα) της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία»), για την αγορά του συνόλου των
κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου Μετοχών της Εταιρείας.
Πληροφοριακό ∆ελτίο
Επειδή η έδρα του Προτείνοντος είναι εκτός Ελλάδος και δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, το Πληροφοριακό ∆ελτίο θα
δηµοσιευθεί και αντίτυπα αυτού θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήµατα της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS A.E.» (στο εξής «EFG Eurobank») στην Ελλάδα, στα γραφεία της EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής
ο «Σύµβουλος») (Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα) από την ∆ευτέρα 7 Αυγούστου 2006 και καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Περίοδος Αποδοχής
H περίοδος αποδοχής (στο εξής «Περίοδος Αποδοχής») αρχίζει την ∆ευτέρα 7 Αυγούστου 2006 ώρα 8:00 π.µ. και λήγει
την Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2006, ώρα 2:00 µ.µ.
Μετοχές της ∆ηµόσιας Πρότασης
Η ∆ηµόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε άµεσα ή έµµεσα ο Προτείνων κατά την 18η
Ιουλίου 2006, ήτοι 10.131.328 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50,08% του συνολικού καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αυτή.
Από την ηµεροµηνία υποβολής του Πληροφοριακού ∆ελτίου της ∆ηµόσιας Πρότασης προς έγκριση στην ΕΚ στις 18
Ιουλίου 2005 και µέχρι και την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006, ο Προτείνων έχει ανακοινώσει την απόκτηση 2.148.434
Μετοχών ήτοι 10,62% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας
σε τιµή που δεν υπερέβη τα 6,00 Ευρώ ανά µετοχή.
Προσφερόµενο Τίµηµα
Ο Προτείνων προσφέρει 6,00 Ευρώ σε µετρητά για κάθε Μετοχή που προσφέρεται εγκύρως σύµφωνα µε τους όρους της
∆ηµόσιας Πρότασης (το «Προσφερόµενο Τίµηµα»).
Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχοµένων σε 0,08% δικαιωµάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Μετοχών της ∆ηµόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους αποδεχόµενους
µετόχους οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόµενου Τιµήµατος.
∆ιαδικασία Αποδοχής
Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:
(α) Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Προσφερόµενων Μετοχών (όπως
ορίζεται στην «Απόφαση 3/304/10.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία καθορίζει τη λειτουργία του
συστήµατος άυλων τίτλων», εφεξής ο «Κανονισµός ΣΑΤ»), στον οποίο θα δώσουν εντολή για την µεταφορά µε τη
διαδικασία Άρσης Αξίας (στο εξής «Άρση Αξίας») του ΣΑT του αριθµού των µετοχών που επιθυµούν να µεταβιβάσουν
µε σκοπό την αποδοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης. Από τον Χειριστή τους θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της
εντολής Άρσης Αξίας καθώς και εκτύπωση στοιχείων µερίδας και λογαριασµού αξιών από το ΣΑΤ. Σε σχέση µε τις
Προσφερόµενες Μετοχές, οι οποίες είναι καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό (όπως αναφέρεται στον Κανονισµό
ΣΑΤ) τον οποίο διατηρεί ο κάθε Αποδεχόµενος Μέτοχος στο ΣΑΤ, οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στο
ΚΑΑ αίτηµα Άρσης των Αξιών τους όπως πιο πάνω.

(β) Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της EFG Eurobank που επιθυµούν,
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έχοντας µαζί τους την ταυτότητα τους, το σχετικό αποδεικτικό
καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και την εκτύπωση από το ΣΑΤ. µε τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και
του Λογαριασµού Αξιών στο ΣΑΤ. Στο Κατάστηµα, µέσω της ∆ήλωσης Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την EFG Eurobank να
αναλάβει τον χειρισµό των Μετοχών και να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για
τον αριθµό των µετοχών για την οποία έχουν πραγµατοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους.
Τέλος συµπληρώνουν και υπογράφουν την ∆ήλωση Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης, ώστε να πραγµατοποιηθεί η
σχετική µηχανογραφική διαδικασία και παραλαµβάνουν µηχανογραφικά επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Αποδοχής.
Η ∆ήλωση Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραµµένη από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο.
Η κατάθεση της ∆ήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση
πραγµατοποιηθεί δι’ αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει
σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόµενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρηµένο
για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόµενου Μετόχου από αστυνοµικό τµήµα ή άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή.
Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι µπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή του Λογαριασµού Αξιών τους (ως οι όροι
ερµηνεύονται στον Κανονισµό ΣΑΤ) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ µέρους τους µε σκοπό την αποδοχή της
∆ηµόσιας Πρότασης για λογαριασµό τους. Η επισήµανση αυτή έχει µόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί
προτροπή του Προτείνοντος. Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της
διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.
Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της ως άνω
Περιόδου Αποδοχής.
Επιπλέον, εφόσον ο Προτείνων µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό
τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, θα διατηρήσει το δικαίωµα
του, εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να απαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των
υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου (squeeze-out). Το τίµηµα θα καταβληθεί σε
µετρητά και θα ισούται µε το Προσφερόµενο Τίµηµα.
Οµοίως, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας µε σκοπό τη λήψη
απόφασης για τη διαγραφή των µετοχών της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, εφόσον συγκεντρώσει
τουλάχιστον το 95% των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.
Επιπλέον Πληροφορίες
Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού ∆ελτίου. Οι µέτοχοι της Εταιρείας
µπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής από την ∆ευτέρα, 7
Αυγούστου 2006, και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε
υποκατάστηµα της EFG Eurobank στην Ελλάδα ή στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό της EFG Eurobank κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 210 3523441.
Επίσης µπορούν να επικοινωνούν µε τον ακόλουθο αριθµό του Προτείνοντος 210 8124500.
Σηµαντική Σηµείωση
Η ∆ηµόσια Πρόταση δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αµέσως ή εµµέσως, εντός ή προς
οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύµφωνα µε τους οικείους νόµους, η διενέργεια της παρούσας ∆ηµόσιας
Πρότασης ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος ή/και του Πληροφοριακού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί
παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού (οι «Εξαιρούµενες Χώρες»). Για το λόγο
αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή
αντιτύπων του Πληροφοριακού ∆ελτίου και κάθε σχετικού µε την παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου
υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν
αποκτήσουν το παρόν θα πρέπει να ενηµερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισµούς.
Ο Προτείνων δεν φέρει καµία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπο.
2 Αυγούστου 2006
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