
 

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2017 
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Θέμα:  Ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) για απόκτηση όλων των τίτλων της 
εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd 
 
Με βάση το άρθρο 36(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων και Εξαγοράς Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, (ο 
«Νόμος») η εταιρεία SFS Group Public Company Ltd (ο «Προτείνοντας») ανακοινώνει ότι η διαδικασία άσκησης του 
δικαιώματος εξαγοράς («squeeze out») για απόκτηση του συνόλου των εκδομένων μετοχών της εταιρείας CyVenture 
Capital Public Company Ltd (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») έχει ολοκληρωθεί. 
 
Το αντάλλαγμα που έχει προσφερθεί κατά την εξάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς για την απόκτηση των τίτλων της 
Υπό Εξαγορά Εταιρείας που δεν βρίσκονταν στην κατοχή του Προτείνοντα, ισούται με την προσφερόμενη αντιπαροχή 
της δημόσιας πρότασης ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017 (η «Δημόσια Πρόταση»), δηλαδή €0,097 ανά μία μετοχή της 
Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε μετρητά.  
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς η καταβολή του χρηματικού 
ανταλλάγματος έγινε είτε με την αποστολή επιταγής ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που οι δικαιούχοι έχουν 
καταχωρημένη στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο είτε με τραπεζική μεταφορά στους Χειριστές τους, ως οι οδηγίες 
των δικαιούχων μετόχων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, είτε με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό, που 
ανοίχθηκε από το ΧΑΚ για τον σκοπό αυτό, για ενεχυριασμένες και βεβαρημένες αξίες. 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει ενημερωθεί για την καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος στους 
δικαιούχους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, έτσι ώστε να προβεί στη μεταβίβαση των υπόλοιπων 1.261.611 
μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι το 8,43% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
επ΄ονόματι του Προτείνοντα, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, δυνάμει του άρθρου 36 του Νόμου 
και των διατάξεων της Κανονιστικής Απόφασης του ΧΑΚ ΚΔΠ96/2008 που διέπει τη διαδικασία του δικαιώματος 
εξαγοράς. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Ο Προτείνοντας 
SFS Group Public Company Ltd 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

Διοικητικό Συμβούλιο της CyVenture Capital Public Company Ltd 


