Ανακοίνωςη Συγχώνευςησ
ύμφωνα με τουσ νόμουσ 3340/2005 και 3556/2007, τισ εφαρμοςτϋεσ εκτελεςτικϋσ
αυτών αποφϊςεισ τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ και τον Κανονιςμό του
Χρηματιςτηρύου Αθηνών, η εταιρεύα «ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε.» (ςτο εξόσ
«ΔΙΑΣ») και η εταιρεύα «ΕΛΟΝΣΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Ε.Γ.Ε.» (ςτο εξόσ
«ΣΕΛΟΝΤΑ» και από κοινού με τη ΔΙΑ οι «Εταιρείεσ») ανακοινώνουν τα ακόλουθα:
1.

Κατϊ τη ςυνεδρύαςη τησ 4ησ Απριλύου 2013, το Διοικητικό υμβούλιο κϊθε
Εταιρεύασ ενϋκρινε την ϋναρξη των διαδικαςιών για τη ςυγχώνευςη των
Εταιρειών δια τησ απορρόφηςησ τησ ΕΛΟΝΣΑ από τη ΔΙΑ, ςύμφωνα με τα
ϊρθρα 69 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920 και τα ϊρθρα 1-5 του νόμου
2166/1993 (ςτο εξόσ η «Συγχώνευςη»), και προσ το ςκοπό αυτό, οι Εταιρεύεσ
υπϋγραψαν μνημόνιο ςυμφωνύασ (memorandum of understanding)
καθορύζοντασ τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ ςυμφωνύασ τουσ.

2.

Η ΔΙΑ, η οπούα θα ςυνεχύςει να υφύςταται μετϊ τη υγχώνευςη (ςτο εξόσ η
«Απορροφούςα
Εταιρεία»),
θα
μετονομαςτεύ
ςε
ΕΛΟΝΣΑ
ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Ε.Γ.Ε.

Ο όμιλοσ που θα προκύψει από τη υγχώνευςη θα αποτελεύ τον μεγαλύτερο
παραγωγό τςιπούρασ και λαυρακύου παγκοςμύωσ, με ετόςια παραγωγό περύ
τουσ 40.000 τόνουσ, και περύπου 1.500 εργαζομϋνουσ.
3.

ύμφωνα με τουσ προτεινόμενουσ όρουσ τησ υγχώνευςησ:

(α)

Η 30η Απριλύου 2013 ορύςτηκε ωσ ημερομηνύα ιςολογιςμού μεταςχηματιςμού
τησ απορροφώμενησ εταιρεύασ ΕΛΟΝΣΑ.

(β)

Οι μϋτοχοι τησ ΕΛΟΝΣΑ θα ανταλλϊξουν μια (1) υφιςτϊμενη μετοχό τησ
ΕΛΟΝΣΑ ονομαςτικόσ αξύασ €1 με 0,6955972 νϋεσ μετοχϋσ τησ Απορροφούςασ
Εταιρεύασ ονομαςτικόσ αξύασ €1, και οι μϋτοχοι τησ ΔΙΑ θα ανταλλϊξουν μια (1)
υφιςτϊμενη μετοχό τησ ΔΙΑ ονομαςτικόσ αξύασ €0,47 με 0,8357242 νϋεσ
μετοχϋσ τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ ονομαςτικόσ αξύασ €1. ύμφωνα με την
παρϊγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονιςμού του Χρηματιςτηρύου Αθηνών, θα
ςυνταχθεύ ϋκθεςη περύ του ευλόγου και δικαύου τησ ανωτϋρω προτεινόμενησ
ςχϋςησ ανταλλαγόσ.

(γ)

Κατϊ την ολοκλόρωςη τησ υγχώνευςησ:

(δ)

(i)

το Διοικητικό υμβούλιο τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ θα αποτελεύται
από επτϊ (7) μϋλη, εκ των οπούων τϋςςερα (4) θα ϋχουν προταθεύ από
τη ΔΙΑ και τρύα (3) θα ϋχουν προταθεύ από τη ΕΛΟΝΣΑ, με πενταετό
θητεύα αρχομϋνη από την ολοκλόρωςη τησ υγχώνευςησ.

(ii)

τα εκτελεςτικϊ διοικητικϊ ςτελϋχη τησ Απορροφούςασ Εταιρύασ θα εύναι
ο κ. Ιωϊννησ τεφανόσ (Πρόεδροσ-Εκτελεςτικό Μϋλοσ), ο κ. τϋφανοσ
Μανϋλλησ (Διευθύνων ύμβουλοσ), ο κ. Ιωϊννησ Ανδριανόπουλοσ
(Γενικόσ Διευθυντόσ) και ο κ. Αθανϊςιοσ Πραχϊλησ (Οικονομικόσ
Διευθυντόσ).

Με ςκοπό την ενύςχυςη τησ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ και την προςταςύα των
μετόχων μειοψηφύασ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ υγχώνευςησ, οι Εταιρεύεσ
ςυμφώνηςαν τα εξόσ:
(i)

Σα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ θα
εκλϋγονται βϊςει καταλόγων που θα προτεύνοντα από μετόχουσ τησ
Απορροφούςασ Εταιρεύασ, οι οπούοι θα εκπροςωπούν, εύτε ατομικϊ εύτε
1

από κοινού με ϊλλουσ μετόχουσ, τουλϊχιςτον 15% του ςυνολικού
μετοχικού κεφαλαύου τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ.

4.

(ii)

Για τη λόψη οριςμϋνων ςημαντικών αποφϊςεων από το Διοικητικό
υμβούλιο τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ θα απαιτεύται αυξημϋνη
απαρτύα και πλειοψηφύα τουλϊχιςτον πϋντε (5) μελών του (ςτο εξόσ τα
«Ειδικά Θέματα»).

(iii)

Οποιαδόποτε τροποπούηςη των ϊρθρων του καταςτατικού τησ
Απορροφούςασ Εταιρεύασ που αφορούν ςτη μεταβολό του καταλόγου
των Ειδικών Θεμϊτων και/ό ςτην απαιτούμενη απαρτύα και πλειοψηφύα
προκειμϋνου να ληφθεύ απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ
Απορροφούςασ Εταιρεύασ επ’ αυτών, θα χρόζει απόφαςησ τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ των μετόχων τησ Απορροφούςασ Εταιρεύασ, για τη λόψη τησ
οπούασ θα απαιτεύται αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα ανερχόμενη
ςτο 66% του μετοχικού κεφαλαύου τησ.

Η ολοκλόρωςη τησ υγχώνευςησ τελεύ υπό:
(α)

την ϋγκριςη των γενικών ςυνελεύςεων των μετόχων των Εταιρειών,

(β)

την ϋγκριςη από την/τισ αρμόδια/ιεσ Επιτροπό/εσ Ανταγωνιςμού, ωσ
δύναται να ιςχύει, και

(γ)

την ϋγκριςη από το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςμού, Τποδομών,
υγκοινωνιών και Δικτύων.

5.

Εϊν η υγχώνευςη δεν ολοκληρωθεύ μϋχρι την 30η Απριλύου 2014, η διαδικαςύα
τησ υγχώνευςησ θα παύςει, εκτόσ εϊν ςυμφωνηθεύ διαφορετικϊ από τισ
Εταιρεύεσ.

6.

Οι Εταιρεύεσ ενημερώθηκαν ότι ο κ. Ιωϊννησ τεφϊνησ, ο κ. Βαςύλειοσ τεφανόσ
και οι εταιρεύεσ HYDRA ESTATE INC, Brucekan Finance Limited και Marven
Enterprises Company Limited που κατϋχουν ςημαντικό ποςοςτό των
δικαιωμϊτων ψόφου ςτη ΕΛΟΝΣΑ, καθώσ επύςησ η Tethys Ocean B.V., που
ελϋγχει τη ΔΙΑ, και η Linnaeus Capital Partners B.V. (μητρικό εταιρεύα τησ
Tethys Ocean B.V.), που κατϋχει ςημαντικό ποςοςτό των δικαιωμϊτων ψόφου
τησ ΕΛΟΝΣΑ, ςτηρύζουν τη υγχώνευςη και προτύθενται να ψηφύςουν υπϋρ
αυτόσ.
_______________________________
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