ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της UNIVERSAL BAΝΚ PUBLIC
LTD σχετικά με την Ανταγωνιστική και Αναθεωρημένη Δημόσια
Πρόταση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE
AAE ημερομηνίας 11 Μαϊου 2007 για απόκτηση κατ’ ελάχιστο του
20% και κατά μέγιστο του 50% πλέον μίας μετοχής του εκδομένου
μετοχικού της κεφαλαίου
[Το Διοικητικό Συμβούλιο της UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD (εφεξής η
«Τράπεζα») κατά τη συνεδρίαση του την Δευτέρα 14 Μαΐου 2007 εξέτασε το
περιεχόμενο τoυ εγγράφου της Ανταγωνιστικής και Αναθεωρημένης Δημόσιας
Πρότασης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE (εφεξής οι
«Προτείνοντες») για την απόκτηση κατ’ ελάχιστο του 20% και κατά μέγιστο του 50%
πλέον μίας μετοχής του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς £2.037
(€3.50) τη μετοχή τοις μετρητοίς (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»). H ημερομηνία
λήξης της Δημόσιας Πρότασης είναι η 15η Μαΐου 2007 (ώρα 1.30 μ.μ.)
H γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία παρουσιάζεται στο
παρόν Έγγραφο, ανακοινώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Μαΐου 2007.
Γνώμη Διοικητικού Συμβουλίου
Εφόσον η αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σύγκριση
με τη προηγούμενη ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2007, με την οποία προσφερόταν
£1.36 (€ 2.35) τη μετοχή και την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συστήσει για
αποδοχή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανασυστήσει στους μετόχους
αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με βάση το σκεπτικό της προηγούμενης
απόφασης ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2007.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:
-

οι Προτείνοντες με ανακοίνωση τους ημερομηνίας 11 Μαΐου 2007 αναφέρουν ότι
έχουν παραλάβει έντυπα αποδοχών που αντιστοιχούν με το 0,59% του μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας και έχουν αποκτήσει μαζί με ελεγχόμενες από αυτούς
εταιρείες από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετοχές που αντιστοιχούν με το
19,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Συνεπώς, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, το ποσοστό που κατείχαν οι Προτείνοντες κατά την 11η Μαΐου 2007
ξεπερνούσε το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

-

λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα διαμόρφωση της μετοχικής δομής της
Τράπεζας οι μετοχές της αναμένεται να ενταχθούν στην Εναλλακτική Αγορά από
την Παράλληλη Αγορά που βρίσκονται σήμερα. Σε περίπτωση που το τελικό
ποσοστό που θα εξασφαλίσουν οι Προτείνοντες ξεπεράσει το 29% προκύπτει

θέμα διαγραφής της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου λόγω
έλλειψης ικανοποιητικής διασποράς.
-

σύμφωνα με το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 11 Μαΐου 2007, η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποίησε στους Προτείνοντες ότι διατηρεί το
δικαίωμα επανεξέτασης της έγκρισης που είχε εκδώσει στις 26 Ιανουαρίου 2007
αναφορικά με τη συμμετοχή των Προτεινόντων στο μετοχικό κεφάλαιο της
Τράπεζας, όταν και αφού συμπληρωθεί έλεγχος που διενεργεί στους
Προτείνοντες το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος.

-

κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές της Τράπεζας.

-

σε επιστολή τους ημερομηνίας 10 Μαΐου 2007 προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας οι εταιρείες Path Holdings Ltd και Schoeller Holdings
Ltd, οι οποίες κατέχουν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας,
αναφέρουν ότι οι προθέσεις και στόχοι τους για ενδυνάμωση των εργασιών και
προώθηση των συμφερόντων της Τράπεζας παραμένουν αναλλοίωτοι.

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2007.

