ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 02/02/2010
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 17/02/2010 έως 03/03/2010
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: από 17/02/2010 έως 25/02/2010
ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΚΔΟΗ: “ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ”
ΕΚΠΡΟΩΠΟ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: “ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ”
Θ εταιρία «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H..» (εφεξισ ο Εκδότθσ) γνωςτοποιεί προσ κ.κ.
Μετόχουσ τα παρακάτω:
Ζκδοςθ Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου μθ Διαπραγματεφςιμου ςτο Χ.Α.– Γενικοί Όροι:
Είδοσ Ομολογιϊν : Ονομαςτικζσ, μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ του Εκδότθ.
Αρικμόσ Ομολογιϊν μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ: 16.740
Ονομαςτικι αξία Ομολογιϊν :1.193,40 Ευρϊ
Σιμι διάκεςθσ Ομολογιϊν : 1.193,40 Ευρϊ ανά Ομολογία
Αναλογία ςυμμετοχισ των παλαιϊν μετόχων ςτθν ζκδοςθ: 1 ομολογία ανά 2000 κοινζσ μετοχζσ
Προβλεπόμενα ζςοδα ζκδοςθσ: 19.977.516,00 Ευρϊ.
τθν περίπτωςθ, κατά τθν οποία το δάνειο δεν καλυφκεί πλιρωσ από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ ι και
από άλλουσ τρίτουσ επενδυτζσ, θ ζκδοςθ κα ανζλκει μζχρι του ποςοφ που κα καταβλθκεί.
Διάρκεια: 7 ζτθ.
Επιτόκιο Euribor τριμινου πλζον περικωρίου 1%
Σιμι αποπλθρωμισ των ομολογιϊν : 1.193,40 Ευρϊ
Σιμι μετατροπισ: 0,39 Ευρϊ
Λόγοσ Μετατροπισ: 3.060 κοινζσ ονομαςτικζσ με δικαίωμα ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 0,34
Ευρϊ θ κάκε μία ανά 1 ομολογία μετατρζψιμθ ςε κοινζσ μετοχζσ
Ωσ θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκδοςθ του Μετατρζψιμου με
δικαίωμα προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων ορίηεται θ 02/02/2010. Από τθν ίδια θμερομθνία, οι
μετοχζσ τθσ εταιρείασ κα είναι διαπραγματεφςιμεσ ςτο Χ.Α. χωρίσ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εν
λόγω ζκδοςθ και θ τιμι εκκίνθςθσ των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ςτο Χ.Α. κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με
τον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν υπ’ αρικ. 26 απόφαςθ του Δ..
του Χ.Α., όπωσ ιςχφει.
Δικαιοφχοι των δικαιωμάτων προτίμθςθσ είναι οι Μζτοχοι που κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτα αρχεία
του .Α.Σ. τθσ 04/02/2010 για τθν εν λόγω ειςθγμζνθ εταιρία.
Θ περίοδοσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για τθν ζκδοςθ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ
Δανείου με δικαίωμα προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων ορίηεται από τθν 17/2/2010 ζωσ και
3/3/2010.
Σα δικαιϊματα προτίμθςθσ για τθν απόκτθςθ ομολογιϊν είναι μεταβιβάςιμα και κα
διαπραγματεφονται ςτο ΧΑ. Θ ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
ςυναλλαγϊν του ΧΑ ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ τθσ περιόδου άςκθςθσ τουσ. Επιςθμαίνεται, ότι θ
διαπραγμάτευςθ των δικαιωμάτων δεν κα είναι δυνατι τισ τελευταίεσ τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθ λιξθ άςκθςισ τουσ. Ωσ λιξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα ςυναλλαγϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ορίηεται θ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 25/2/2010.
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Κατά τθ διάρκεια τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, παρζχεται ςτα πρόςωπα
που αςκοφν τα ανωτζρω δικαιϊματα προτίμθςθσ το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα
Προεγγραφισ) ςτθν ίδια τιμι διάκεςθσ για τθν απόκτθςθ επιπλζον ομολογιϊν, πζραν εκείνων που
δικαιοφνται να αποκτιςουν ςτο πλαίςιο άςκθςθσ του βαςικοφ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, από τισ
ομολογίεσ που τυχόν κα μείνουν αδιάκετεσ και μζχρι το ιςόποςο του αρικμοφ των νζων ομολογιϊν
που αντιςτοιχοφν ςτα δικαιϊματα προτίμθςθσ που άςκθςαν αυτοί οι επενδυτζσ.
Οι αςκιςαντεσ το δικαίωμα προεγγραφισ κα ικανοποιθκοφν εάν προκφψουν αδιάκετεσ ομολογίεσ,
ενϊ αν ο αρικμόσ των αδιάκετων ομολογιϊν δεν επαρκεί για τθν πλιρθ ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ
των προεγγραφζντων επενδυτϊν, τότε αυτοί κα ικανοποιθκοφν αναλογικά με βάςθ τον αρικμό των
αδιάκετων ομολογιϊν για τισ οποίεσ κα ζχουν προεγγραφεί και μζχρι τθν πλιρθ εξάντλθςθ τθσ
ηιτθςθσ.
Ειδικότερα, ςυγχρόνωσ με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ προτίμθςθσ, οι κάτοχοι αυτϊν κα
μποροφν να αςκιςουν το Δικαίωμα Προεγγραφισ με τθν υποβολι ζγγραφθσ διλωςθσ ςτα
καταςτιματα τθσ "ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ" ι και ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ
χειριςτζσ τουσ και με τθν ταυτόχρονθ δζςμευςθ του ςυνόλου των κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτισ
αδιάκετεσ ομολογίεσ για τισ οποίεσ αςκοφν το Δικαίωμα Προεγγραφισ. Θ προεγγραφι κα γίνεται με
κατάκεςθ μετρθτϊν ι τραπεηικισ επιταγισ ι με δζςμευςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων που τθρεί ο
μζτοχοσ ςτθν "ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ".
ε περίπτωςθ που από τθν άςκθςθ του ςυνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμθςθσ, που ανικουν ςε
οριςμζνο επενδυτι κα προκφψουν κλαςματικζσ Ομολογίεσ (δθλ. Ομολογίεσ που υπολείπονται τθσ
μονάδασ), οι δικαιοφχοι προτίμθςθσ κα μποροφν να αςκιςουν μόνο τόςα δικαιϊματα προτίμθςθσ,
ϊςτε να εγγραφοφν για ακζραιο αρικμό Ομολογιϊν.
Σα δικαιϊματα κα είναι πιςτωμζνα ςτουσ Λογαριαςμοφσ τθσ Μερίδασ κάκε δικαιοφχου ςτο ΑΣ τθν
θμερομθνία ζναρξθσ άςκθςθσ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ.
Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ κα γίνεται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από όλα τα
καταςτιματα τθσ " ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ".
Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, κάκε μζτοχοσ κα πρζπει να προςκομίηει: α) Δελτίο
Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, β) Πρωτότυπθ Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Μετοχϊν για Δικαίωμα Προτίμθςθσ,
γ) Εκτφπωςθ ςτοιχείων ΑΣ του μετόχου. Με τθν εγγραφι τουσ οι κ.κ. Μζτοχοι ι οι
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι κα καταβάλουν τθν αξία των ομολογιϊν (1.193,40 Ευρϊ για κάκε
ομολογία) ςε μετρθτά ι τραπεηικι επιταγι ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό που ζχει ανοίξει θ
Εταιρεία για το ςκοπό αυτό.
Οι νζεσ Ομολογίεσ που κα εκδοκοφν κα ζχουν ενςϊματθ μορφι. Θ παράδοςθ των ομολογιϊν ςτουσ
δικαιοφχουσ κα γίνει με παράδοςθ των ενςϊματων τίτλων ςε αυτοφσ, ςε θμερομθνία που κα
γνωςτοποιθκεί με νεϊτερθ ανακοίνωςθ τθσ εταιρείασ.
ε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ τθσ ζκδοςθσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου από τουσ
υφιςτάμενουσ μετόχουσ (μετά τθν άςκθςθ δικαιωμάτων προτίμθςθσ και προεγγραφισ), τυχόν
αδιάκετα υπόλοιπα του Δανείου κα διατεκοφν ελεφκερα κατά τθν κρίςθ του Δ.. τθσ Εταιρείασ. Θ
Εταιρεία με νεότερθ ανακοίνωςθ τθσ κα γνωςτοποιιςει ςτο επενδυτικό κοινό το ποςοςτό κάλυψθσ
του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου.
Σο Ενθμερωτικό Δελτίο και το υμπλιρωμα του Ενθμερωτικοφ Δελτίου για τθν ζκδοςθ του
μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, όπωσ εγκρίκθκαν από το Δ.. τθσ Ε.Κ. ςτισ 28/12/2009 και
14/01/2010 αντίςτοιχα, είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ α) του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (www.ase.gr), β) τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ (www.hcmc.gr), γ) τθσ "ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ"
(www.bankofcyprus.gr) και δ) τθσ Εταιρίασ (www.vellgroup.gr) κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι δωρεάν

ΕΔΡΑ: ΣΑΣΟΪΟΤ 112, 144 52 ΜΕΣΑΜΟΡΥΩΗ, ΑΘΗΝΑ
T: 210 2884000  F: 210 2842385  email: info@vellgroup.gr
ΥΠ/ΜΑ ΘΕ/ΚΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80-82, 542 48 ΝΣΕΠΩ , ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Σ: 2310 855015  F: 2310 869767

ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ, (Σατοΐου 112, Σ.Κ. 14452, Μεταμόρφωςθ Αττικισ) και του υμβοφλου
Ζκδοςθσ (Φειδιππίδου 26 και Χαλκθδόνοσ 115 27, Ακινα).
Σο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ προςφοράσ
ονομαςτικϊν ομολογιϊν μθ διαπραγματεφςιμων ςτο Χ.Α., μετατρζψιμων ςε μετοχζσ τθσ Εταιρείασ
με δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των υφιςτάμενων μετόχων είναι το ακόλουκο:

Ημερομηνία
06/11/2007
28/12/2009
14/01/2010
29/01/2010

01/02/2010

01/02/2010
02/02/2010
04/02/2010
16/02/2010
17/02/2010
25/02/2010
03/03/2010
08/03/2010
09/03/2010
10/03/2010

Γεγονός
Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Vell Group που αποφάςιςε τθν ζκδοςθ ΜΟΔ
Ζγκριςθ του περιεχομζνου του Ενθμερωτικοφ Δελτίου από το Δ.. τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ.
Ζγκριςθ του περιεχομζνου του υμπλθρϊματοσ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου από το Δ.. τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
Ζγκριςθ από το ΧΑ για τθν αποκοπι και ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων επί των
ομολογιϊν
Δθμοςίευςθ ενθμερωτικοφ δελτίου (ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν
www.ase.gr, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ www.hcmc.gr, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Εταιρείασ www.vellgroup.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του υμβοφλου Ζκδοςθσ, ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ, www.bankofcyprus.gr )
Ανακοίνωςθ ςτο Θ.Δ.Σ. για τθν αποκοπι των δικαιωμάτων, τθν περίοδο άςκθςθσ δικαιωμάτων
και τθν ζναρξθ και λιξθ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων ςτο ΜΟΔ
Αποκοπι δικαιϊματοσ ςτθν ζκδοςθ ΜΟΔ
Δικαιοφχοι των δικαιωμάτων προτίμθςθσ (record date)
Πίςτωςθ από τθν Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. των δικαιωμάτων ςτουσ λογαριαςμοφσ των
δικαιοφχων ςτο .Α.Σ.
Ζναρξθ Διαπραγμάτευςθσ και Άςκθςθσ των Δικαιωμάτων τθν Ζκδοςθ ΜΟΔ
Λιξθ Διαπραγμάτευςθσ των Δικαιωμάτων ςτθν ζκδοςθ ΜΟΔ
Λιξθ Περιόδου Άςκθςθσ των Δικαιωμάτων ςτθν ζκδοςθ ΜΟΔ
Ανακοίνωςθ για τθν κάλυψθ του ΜΟΔ και για τθν Διάκεςθ τυχόν αδιάκετων δικαιωμάτων
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Vell για τθν κάλυψθ του ΜΟΔ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ του ΜΟΔ

θμειϊνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ και
ενδζχεται να μεταβλθκεί. Για τθν διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ ΜΟΔ κακϊσ και για το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςισ τθσ, κα υπάρξουν ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ενθμζρωςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ όπωσ
προβλζπεται.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι κ.κ. Μζτοχοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ
Μετόχων υπεφκυνοσ κοσ. Μιχ. Ηαμπζλασ (τθλ. 210 28 84 000, Σατοΐου 112, Σ.Κ. 14452,
Μεταμόρφωςθ Αττικισ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
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