ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC
H BLC Bank S.A.L. (o «Προτείνοντας») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του
2007 ως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), ότι έχει ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου 2015 η
διαδικασία αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η «Δημόσια
Πρόταση»), για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας USB Bank Plc («USB Bank» ή «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») η
οποία είχε υποβληθεί στις 3 Μαρτίου 2015.
Κατά τις 3 Μαρτίου 2015, ημερομηνία ανακοίνωσης υποβολής της Δημόσιας
Πρότασης, ο Προτείνοντας κατείχε άμεσα 163.271.372 μετοχές της USB Bank που
αντιπροσώπευαν το 98,39% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της USB
Bank. Δεν κατέχονταν οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο
θεωρείται πως ενεργούσαν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και δεν υπήρχαν
οποιεσδήποτε έμμεσες συμμετοχές σε σχέση με τον Προτείνοντα.
Το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από μετόχους της USB
Bank έφτασε περίπου το 0,14%, καθώς υποβλήθηκαν αποδοχές για 237.259 μετοχές
της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο
98,39% που κατείχε ο Προτείνοντας άμεσα στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις
25 Μαΐου 2015, δίδει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή 98,54% στο εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
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, δεν θα
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά.
Ο 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 Bank. Σκοπός του Προτείνοντα είναι η διαγραφή των μετοχών της
Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»), κατόπιν
ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, σε περίπτωση που η Υπό Εξαγορά Εταιρεία
δεν πληροί τα κριτήρια διασποράς μιας από τις ρυθμιζόμενες αγορές του ΧΑΚ.
Αναφέρεται επίσης ότι, ως καθορίζεται στο άρθρο 37 του Νόμου, οι κάτοχοι των
εναπομείναντων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας δικαιούνται να απαιτήσουν από
τον Προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς τους τίτλους σε δίκαιη τιμή (sell out).
Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης της
περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των
τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον
με το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε κάθε περίπτωση.
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