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Μεταμόρφωση, 20/04/2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Εταιρεία Vell Group A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») στα πλαίσια της απόφασης 

3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των σχετικών διατάξεων 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια των από 3.2.2010 και 

5.2.2010 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:  

1. Οι διενεργηθείσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών De’ 

Longhi (εφεξής «η De’ Longhi») σχετικά με την πρόταση της  De’ Longhi για συνέχιση της 

συνεργασίας μεταξύ τους κατέληξαν στην υπογραφή την 16.4.2010 μνημονίου συνεργασίας 

(MOU).   

2. Σύμφωνα με το ανωτέρω μνημόνιο, εν όψει της επί τόσα έτη δραστηριοποίησης της 

Εταιρείας στην αποκλειστική διανομή των προϊόντων De’ Longhi στην Ελλάδα, η Εταιρεία, 

χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ποσού ως τιμήματος, θα συμμετάσχει με ποσοστό 40% και 

η De’ Longhi με ποσοστό 60% στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί 

με μετατροπή της ήδη υφιστάμενης Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε., η οποία ανήκει 

κατά 100% στη De’ Longhi, και θα έχει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα τόσο των 

προϊόντων De’ Longhi και Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων με άλλα σήματα των οποίων 

τη διανομή στην Ελλάδα θα αναλάβει η De’ Longhi.  

3. Με την υπογραφή της σύμβασης μετόχων η Εταιρεία θα λάβει από τη De’ Longhi το ποσό 

των Ευρώ δύο εκατομμυρίων, ως προκαταβολή, έναντι του τιμήματος που θα καταβληθεί 

στην Εταιρεία, εάν, μετά την 31/12/2014, ασκηθεί από την Εταιρεία ή τη De’ Longhi το 

δικαίωμα προαιρέσεως πώλησης ή αγοράς αντίστοιχα του ανωτέρω ποσοστού της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο και τη σύμβαση μετόχων.   

4. Επίσης, το ανωτέρω μνημόνιο περιέχει τους βασικούς όρους της συνεργασίας και της 

λειτουργίας και διακυβέρνησης της εταιρείας που θα συσταθεί. Σχετικά προβλέπεται ότι τη 

διοίκηση αυτής θα έχει η De’ Longhi και η Εταιρεία θα συμμετέχει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο με δύο μέλη που θα διορίζονται από αυτή. Για θέματα που αφορούν στον 

σκοπό, την έδρα, σε μεταβολές του  μετοχικού κεφαλαίου κλπ, για τη λήψη σχετικής 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση θα απαιτείται η έγκριση της Εταιρείας.  

5. Κατά τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω μνημόνιο η σύμβαση μετόχων θα υπογραφεί μέχρι 

την 30.4.2010. 

6. Η Εταιρεία, στα πλαίσια των νομίμων υποχρεώσεών της, θα ενημερώσει το επενδυτικό 

κοινό για την περαιτέρω εξέλιξη των ανωτέρω. 

 

 


