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TETHYS OCEAN B.V.
ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
«ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε»
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
«ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε»
ύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (ςτο εξόσ ο «Νόμοσ»), η TETHYS OCEAN
B.V. (ςτο εξόσ ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα αποτελϋςματα τησ υποχρεωτικόσ
δημόςιασ πρόταςησ (ςτο εξόσ η «Δημόςια Πρόταςη»), την οπούα υπϋβαλε ο Προτεύνων
ςτισ 21 Μαρτύου 2012 (η «Ημερομηνία Τποβολήσ τησ Δημόςιασ Πρόταςησ»), προσ
τουσ μετόχουσ τησ εταιρεύασ «ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε» (οι «Μέτοχοι» και η
«Εταιρεία» αντιςτούχωσ), για την απόκτηςη του ςυνόλου των κοινών ονομαςτικών
μετοχών τησ Εταιρεύασ (ςτο εξόσ οι «Μετοχέσ»), τισ οπούεσ δεν κατεύχε, ϊμεςα ό
ϋμμεςα, ο Προτεύνων ό/και οποιοδόποτε πρόςωπο που ενεργεύ υντονιςμϋνα με τον
Προτεύνοντα ό για λογαριαςμό του κατϊ την Ημερομηνύα Τποβολόσ τησ Δημόςιασ
Πρόταςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Νόμου.
Οι λϋξεισ και φρϊςεισ καθώσ και ο ςυνδυαςμόσ λϋξεων και φρϊςεων με αρχικϊ
κεφαλαύα γρϊμματα, των οπούων ο οριςμόσ δύδεται ςτο Πληροφοριακό Δελτύο που
ςυνϋταξε ο Προτεύνων, ενϋκρινε το Διοικητικό υμβούλιο τησ Επιτροπόσ
Κεφαλαιαγορϊσ ςτισ 11 Μαΐου 2012 και δημοςιεύθηκε ςύμφωνα με το Νόμο θα ϋχουν
την ύδια ϋννοια όταν χρηςιμοποιούνται ςτην παρούςα ανακούνωςη, εκτόσ εϊν ορύζονται
διαφορετικϊ ςτην παρούςα ό ϊλλωσ προκύπτει από τα ςυμφραζόμενα.
1. Η Περύοδοσ Αποδοχόσ ξεκύνηςε ςτισ 16 Μαΐου 2012 και ϋληξε την 13η Ιουνύου
2012. Κατϊ τη διϊρκεια τησ Περιόδου Αποδοχόσ, 148 Μϋτοχοι αποδϋχθηκαν
νομύμωσ και εγκύρωσ τη Δημόςια Πρόταςη (ςτο εξόσ οι "Αποδεχθέντεσ
Μέτοχοι"), προςφϋροντασ ςυνολικϊ 9.022.977 Μετοχϋσ, που αντιπροςωπεύουν
ποςοςτό περύπου 29,9174% του ςυνολικού καταβεβλημϋνου μετοχικού
κεφαλαύου και των δικαιωμϊτων ψόφου τησ Εταιρεύασ (ςτο εξόσ οι
"Προςφερθείςεσ Μετοχέσ").
2. Ο Προτεύνων, εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα, απευθεύασ ό ςε ςυνεννόηςη με τα
Πρόςωπα που ενεργούν υντονιςμϋνα με τον ύδιο, δεν απϋκτηςε Μετοχϋσ μϋςω
τησ χρηματιςτηριακόσ αγορϊσ από την Ημερομηνύα Τποβολόσ τησ Δημόςιασ
Πρόταςησ μϋχρι το τϋλοσ τησ Περιόδου Αποδοχόσ, πλην αυτών που του
προςφϋρθηκαν ςτο πλαύςιο τησ Δημόςιασ Πρόταςησ.
3. Η καταβολό του Προςφερόμενου Σιμόματοσ ςτουσ Αποδεχθϋντεσ Μετόχουσ θα
ξεκινόςει ςτισ 19 Ιουνύου 2012. Η Σρϊπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (ςτο εξόσ
η "Eurobank") θα καταβϊλει το Προςφερόμενο Σύμημα ςε κϊθε Αποδεχθϋντα
Μϋτοχο, ανϊλογα με τον τρόπο με τον οπούο αυτόσ/αυτό ϋχει επιλϋξει ςτην
οικεύα Δόλωςη Αποδοχόσ, δηλαδό: εύτε (i) με κατϊθεςη ςε τραπεζικό
λογαριαςμό του/τησ ςτην Eurobank, εύτε (ii) τοισ μετρητούσ ςτον Αποδεχθϋντα
Μϋτοχο ςε οποιοδόποτε υποκατϊςτημα τησ Eurobank ςτην Ελλϊδα, με την
προςκόμιςη τησ ταυτότητασ ό του διαβατηρύου του/τησ και ϋγκυρου
αντιγρϊφου τησ Δόλωςησ Αποδοχόσ, εύτε (iii) με καταβολό ςτουσ αρχικούσ
χειριςτϋσ των Προςφερομϋνων Μετoχών.

