ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BLC BANK SAL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC

Η BLC Bank SAL (“BLC Bank“, “Προτείνοντας”) ανακοινώνει, ότι έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία της δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού µέχρι και το 100%
του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας USB Bank Plc (“USB Bank”) (η
«∆ηµόσια Πρόταση»), η οποία είχε διατυπωθεί στις 8 Νοεµβρίου 2010.
Το συνολικό ποσοστό αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης από µετόχους της USB
Bank έφτασε το 19,25%, καθώς υποβλήθηκαν αποδοχές για 8.760.573 µετοχές της
USB Bank. Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέµενο στο 72,84% που κατείχε
η BLC Bank στη λήξη της ∆ηµόσιας Πρότασης στις 17 Φεβρουαρίου 2011, δίδει στη
BLC Bank συνολική συµµετοχή 92,09% στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της USB
Bank Plc. Σηµειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί
σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης,
καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασµένα στοιχεία και ως εκ τούτου δε γίνουν
αποδεκτά.
Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους µετόχους της USB Bank που αποδέχτηκαν
τη ∆ηµόσια Πρόταση των €0,80 σε µετρητά για κάθε 1 µετοχή της USB Bank θα γίνει
µέχρι τις 10 Μαρτίου 2011.
Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ηµόσιας Πρότασης o Προτείνοντας δεν θα ασκήσει το
δικαίωµα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόµου για δικαίωµα εξαγοράς
(Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των µετοχών της USB.
Αναφέρεται επίσης ότι ως καθορίζεται στο άρθρο 37 του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων
και Εξαγοράς Νόµου του 2007, οι κάτοχοι των εναποµεινάντων τίτλων της USB
δικαιούνται να απαιτήσουν από τον Προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς τους
τίτλους σε δίκαιη τιµή. Το δικαίωµα αυτό ασκείται εντός τριών µηνών από την
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της δηµόσιας πρότασης και σύµφωνα µε
τους όρους του Εγγράφου ∆ηµόσιας Πρότασης η δίκαιη τιµή έχει οριστεί στα €0,80.

