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Εξαγορά επιχείρησης στη Ρουμανία 

Ανακοινούται ότι η Logicom Information Technology S.R.L. που εδρεύει και
δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων πληροφορικής στη Ρουμανία
(‘LIT’), θυγατρική της Logicom Public Limited (‘Logicom’),  υπέγραψε
χθες προσύμφωνο πώλησης και εξαγοράς (pre-sale purchase agreement
‘PSPA’) για εξαγορά της επιχείρησης διανομής προϊόντων πληροφορικής στη
Ρουμανία που διεξάγεται από την Gemini SP S.R.L. (‘GSP’).
Η GSP είναι διανομέας προϊόντων των Hewlett Packard Inc, Hewlett Packard
Enterprises και DELL EMC. Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση λειτουργεί από το
1992. Οι πωλήσεις των προϊόντων των τριών αναφερόμενων προμηθευτών
ανήλθαν το 2016 σε RON 70 εκ (€15.2 εκ) και το 2015 σε RON 68 εκ. (€14.8
εκ). H PSPA προνοεί όπως κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης μεταφερθούν
στην LIT οι συμφωνίες διανομής με τους αναφερόμενους προμηθευτές, το
απασχολούμενο στην επιχείρηση προσωπικό καθώς και τα αποθέματα που
κατέχονται για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Η συναλλαγή δεν αφορά εξαγορά μετοχών.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία
η GSP θα έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση για τη συναλλαγή από τους
τραπεζίτες της, η επιτροπή προστασίας του ανταγωνισμού της Ρουμανίας θα
έχει εγκρίνει τη συναλλαγή και οι τρείς αναφερόμενοι προμηθευτές θα
υπογράψουν συμφωνίες συνεργασίας με την LΙΤ.
Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης η LIT θα καταβάλει στην GSP το ποσό των
€500.000 και την αξία σε τιμή κόστους των αποθεμάτων που θα κατέχονται
από την GSP για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και που
υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε €3.000.000 περίπου. Περαιτέρω ποσό
€100.000 αναλαμβάνεται να καταβληθεί από τη LIT στην GSP στο τέλος των 5
χρόνων από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, υποκείμενο ωστόσο σε συμψηφισμό
με οποιεσδήποτε απαιτήσεις της LIT που ενδεχομένως θα προκύψουν στη βάση
των υποχρεώσεων και των παραστάσεων της GSP και των σχετικών με αυτές
εγγυήσεων.
Λαμβανομένου υπόψη του ετεροχρονισμού της καταβολής των €100.000, ποσό
€560.000 περίπου θα καταχωρηθεί στον ισολογισμό της LIT ως υπεραξία.
Η απόφαση της εξαγοράς έχει ληφθεί κατόπιν αξιολόγησης  από το αρμόδιο
εσωτερικό τμήμα του Συγκροτήματος. Δεν έχει ζητηθεί συμβουλή εξωτερικού
εμπειρογνώμονα.
Η εξαγορά δεν επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα του εκδότη ή
“καθορισμένου προσώπου” με την έννοια που αποδίδεται στον αναφερόμενο
όρο από το άρθρο 137(3)  του Νόμου14(Ι)/1993 όπως έχει τροποποιηθεί.
Η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.
Η αναφερόμενη εξαγορά θα ενισχύσει την προϊοντική γκάμα της LIT με
προϊόντα από τους αναφερόμενους προμηθευτές και συνακόλουθα  θα
διευρύνει την πελατειακή βάση την οποία θα μπορεί η LIT να εξυπηρετεί.



Αναμένεται επίσης ότι θα επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις και την
κερδοφορία της LIT και ότι τον επόμενο χρόνο θα επιτευχθεί διπλασιασμός
των συνολικών πωλήσεων της LIT που κατά το 2016 ανήλθαν σε RON 81.5 εκ.
(€17.9 εκ). Λόγω του αναλογικά μικρού κύκλου εργασιών της LIT, δεν
αναμένεται σημαντική μεταβολή στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Logicom.
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