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15 Μαΐου 2020  
 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Θέμα: Έγκριση Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση της EMERGING CAPITAL LIMITED 

προς όλους τους κατόχους Κεφαλαιουχικών Μετοχών, Εισοδηματικών Μετοχών και Διεθνών Μετοχών της 

εταιρείας ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
 
Σε συνέχεια ανακοίνωσης της εταιρείας EMERGING CAPITAL LIMITED (ο «Προτείνοντας») ημερομηνίας 2 Απριλίου 2020, 
αναφορικά με τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και το 100% του εκδομένου 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») (η «Δημόσια 
Πρόταση»), ο Προτείνοντας ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «Επιτροπή») ενέκρινε το περιεχόμενο 
του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης (το «Έγγραφο») και παραχώρησε άδεια δημοσίευσης στις 14 Μαΐου 2020. 
 
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
ανέρχεται σε €5.798.874,25, διαιρεμένο σε 2.728.882 εισοδηματικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία (οι 
«Εισοδηματικές Μετοχές», «ΤΙNC»), σε 2.728.882 κεφαλαιουχικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία (οι 
«Κεφαλαιουχικές Μετοχές», «TCAP») και σε 1.364.441 διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία (οι «Διεθνείς 
Μετοχές», «TINT») (όλες μαζί οι «Μετοχές»).  
 
Ο Προτείνοντας ήδη κατέχει άμεσα 2.275.092 Εισοδηματικές Μετοχές (TINC), 2.448.083 Κεφαλαιουχικές (TCAP), και 
1.029.598 Διεθνείς Μετοχές (TINT) ήτοι το 84,32% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας. Επομένως, με βάση τα ποσοστά που κατέχει ο Προτείνοντας στην κάθε τάξη μετοχών και στο συνολικό 
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του Εγγράφου, πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του Άρθρου 10(1) 
του περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, Ν.41(Ι)/2007, ως έχει τροποποιηθεί (ο ‘Νόμος’), και η 
Δημόσια Πρόταση  δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση.. Κατά συνέπεια ο Προτείνοντας είναι υποχρεωμένος να 
αποκτήσει το σύνολο των TINC, TCAP και/ή TINT που θα του προσφερθούν με βάση τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, 
νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις 
διατάξεις του Άρθρου 27 του Νόμου. 
 
Η προσφερόμενη αντιπαροχή στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση 
ανέρχεται στα €0,0087 σε μετρητά για κάθε Μετοχή (η «Προτεινόμενη Αντιπαροχή»). H περίοδος αποδοχής της Δημόσιας 
Πρότασης αρχίζει στις 22 Μαΐου 2020 και λήγει στις 22 Ιουνίου 2020 η ώρα 1:30 μ.μ.  
 
Στην περίπτωση που, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 90% 
του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, και συνεπώς των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) που του παρέχεται από το 
Άρθρο 36 του Νόμου, δηλαδή το δικαίωμα να αποκτήσει τις υπόλοιπες Μετοχές σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η 
Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Επίσης, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των 
Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ»). 
 
Το Έγγραφο ημερομηνίας 14 Μαΐου 2020, περιέχει πλήρη στοιχεία για τη Δημόσια Πρόταση, την Προτεινόμενη 
Αντιπαροχή και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Μετά από έγκριση της 
Επιτροπής το Έγγραφο θα σταλεί ταχυδρομικώς μέχρι τις 22 Μαΐου 2020 μόνο στους μετόχους που κατέχουν συνολικά και 
ανεξαρτήτως τάξεως τουλάχιστον 7.000 Μετοχές.  



 

 

Επιπρόσθετα, το Έγγραφο, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης Αποδοχής και η Εντολή Επενδυτή 
(τα «Έντυπα») θα είναι διαθέσιμα, από τις 22 Μαΐου 2020, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χειριστή Ανάδοχου και Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, 
Sharelink Securities and Financial Services Ltd, www.sharelinksecurities.com, από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρεία μπορούν επίσης να προμηθεύονται δωρεάν αντίτυπα του Εγγράφου 
και των Εντύπων από τα γραφεία του Σύμβουλου της Δημόσιας Πρότασης, Sharelink Securities and Financial Services Ltd 
στην διεύθυνση, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, τηλ. 22554000.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
O Προτείνοντας 
EMERGING CAPITAL LIMITED 
 
Κοινοποίηση:  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
  Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
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