ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs
Public Limited ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007.

-

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 1.200.100 ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ £0,10 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
75,0% (δηλαδή 900.100 µετοχές) θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση σε
επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο κύκλο προσώπων µε τιµή
διάθεσης £0,33 ανά µετοχή.

-

8,33% (δηλαδή 100.000 µετοχές) θα διατεθούν µε τη διαδικασία Βιβλίου
Προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές

-

16,67% (δηλαδή 200.000 µετοχές) θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Προσφορά στο
ευρύ επενδυτικό κοινό µε τιµή διάθεσης που θα καθοριστεί µέσω της
διαδικασίας Βιβλίου προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές. Το επενδυτικό
κοινό θα εγγράφεται αρχικά στη µέγιστη τιµή του εύρους της διαδικασίας
του Βιβλίου Προσφορών, όµως θα χρεωθεί µε βάση την τιµή διάθεσης που θα
προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών

Εάν η ζήτηση σε µία από τις τρεις κατηγορίες της συνολικής προσφοράς (επαγγελµατίες επενδυτές και
περιορισµένος κύκλος προσώπων µε ιδιωτική τοποθέτηση / επαγγελµατίες επενδυτές µε τη διαδικασία
Βιβλίου Προσφορών / ευρύ επενδυτικό κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες µετοχές µεταφέρονται στην
κατηγορία µε την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω
ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.
Μετά τη συµπλήρωση της έκδοσης αυτής, και µετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουµένου ότι θα
επιτευχθεί ικανοποιητική διασπορά στο ευρύ κοινό.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
Η ηµεροµηνία του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 27 Ιουνίου 2007

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland
Designs Public Limited ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τις
διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί
Εταιριών Νόµου Κεφ. 113 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί
την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του
παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον ανάδοχο
υπεύθυνο σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους
επενδύσεων.
Η Woodland Designs Plc αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Woodland Designs Plc είναι επίσης
συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

WOODLAND DESIGNS PLC
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο
του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε
παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι
προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναµένει»,
«ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει», «µπορεί», «θα µπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιµους
όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εµπεριέχουν κίνδυνο και
αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα µπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και
εξελίξεις που θα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω
προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις
περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των µεταβαλλόµενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά.
Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. Οποιεσδήποτε
αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι
οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο µέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να
µην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν µόνο όσα προβλέπονται
σήµερα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς
Σύµβουλους της Woodland Designs :
(i) το Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συγκροτήµατος κ.Κάρολο Φρανσές
(ii) το Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Συγκροτήµατος κ. Ιωάννη Αποστολάκο
(iii) το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Συγκροτήµατος κ. Κώστα Γεωργίου Χατζησάββα.
(iv) το Εκτελεστικό Μέλος κ. Ελένη Γεωργίου Βασιλείου.
(v) τo Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Κασιµάτη.
Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος υπεύθυνος
είσπραξης είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο Κυπριακός
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Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για τη
σύνταξη του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό
είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες:
(i)
(ii)

στα γραφεία του Υπεύθυνου Σύνταξης Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ
(CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357-22-881800.
στην κύρια διοικητική έδρα της Woodland Designs Plc, Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία , τηλ.
+357-22-673892.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Woodland Designs δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
(i)

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι πλήρη και αληθή.
(ii) ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(iii) ∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της
Woodland Designs Plc και της θυγατρικής της εταιρείας οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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1.0 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31
ΜΑΙΟΥ 2007
1.1 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
∆ιάθεση Μετοχών σε Επαγγελµατίες Επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων
Σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007, 75,0% της Συνολικής Προσφοράς,
ή 900.100 µετοχές θα διατεθούν σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο κύκλο πρόσωπων
κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η τιµή διάθεσης των µετοχών
καθορίστηκε ως £0,33 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πριν από την έναρξη της περιόδου
Ιδιωτικής Τοποθέτησης αφού ελήφθησαν υπόψη οι χρηµατιστηριακές συνθήκες και άλλοι παράγοντες.
Οι επαγγελµατίες επενδυτές οι οποίοι ορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
ΕΠΕΥ
Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής επαγγελµατικής
εποπτείας
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους
Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισης τους
Επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
Επιχειρήσεις που δεν πληρούν δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια του ορισµού της
µικροµεσαίας επιχείρησης
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών επενδυτών
Φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις και
καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών
επενδυτών. Οι τρεις προϋποθέσεις είναι: Α. Πραγµατοποίηση σηµαντικού µεγέθους
συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα δέκα συναλλαγές ανά τρίµηνο, Β.
Αξία χαρτοφυλακίου κινητών αξιών πέραν των €500.000, Γ. Να έχει εργασιακή πείρα στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε γνώσεις στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Κατά την περίοδο 18 Ιουνίου – 26 Ιουνίου 2007, διεξήχθη η διαδικασία διάθεσης µετοχών σε
επαγγελµατίες επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις
26 Ιουνίου 2007 και συνολικά έχουν ληφθεί αιτήσεις για 900.100 µετοχές από επαγγελµατίες επενδυτές
και περιορισµένο κύκλο προσώπων στην τιµή των £0,33 η κάθε µια οι οποίες θα παραχωρηθούν και
εκδοθούν µε το κλείσιµο των καταλόγων της δηµόσιας εγγραφής.
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1.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ RIDENCO ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ WOODLAND DESIGNS PLC
KAI WOODLAND ROM SRL (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WOODLAND)
Στις 8 Ιουνίου 2007 υπεγράφη Σύµβαση , µεταξύ της Ridenco A.E και των εταιρειών Woodland
Designs Plc και Woodland Rom SRL (και οι δύο µαζί το “Συγκρότηµα”). Η Σύµβαση είναι σύµβαση
για την πώληση, χονδρικώς, προϊόντων Timberland και Nautica (ένδυσης και υπόδησης και συναφή
(accessories) που καθορίζονται στη Σύµβαση και ονοµάζονται Είδη), από τη Ridenco προς την
Woodland Designs Plc και Woodland Rom SRL. Συνοπτικά οι βασικές πρόνοιες της Σύµβασης έχουν
ως εξής:
Η διάρκεια της Σύµβασης είναι όση και η διάρκεια των συµβάσεων που υπέγραψε η Ridenco µε τον
οίκο Timberland Switzerland GmbH και τον οίκο Nautica Apparel Inc (οι “Συµβάσεις Ridenco”).
Ανανέωση: Για όση περίοδο τυχόν να ανανεωθεί οποιαδήποτε από τις Συµβάσεις Ridenco.
Υποχρεώσεις Ridenco: Οι βασικές υποχρεώσεις της Ridenco µε βάση και/ ή που απορρέουν από τη
Σύµβαση είναι:
(α) Να πωλεί, χονδρικώς, τα Είδη για εµπορία στην Κύπρο και Ρουµανία, αποκλειστικά στο
Συγκρότηµα.
(β) Να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο µε το οποίο, τυχόν να συνάψει ανάλογη σχέση για
εµπορία Ειδών (ή οποιωνδήποτε από αυτών) στην Κύπρο ή στη Ρουµανία, θα αγοράζει τα Είδη
αποκλειστικά από το Συγκρότηµα.
(γ) Να διατηρήσει τους υφιστάµενους όρους πωλήσεων προς το Συγκρότηµα και σε περίπτωση που
χρειάζεται να τροποποιηθούν σε βάρος του Συγκροτήµατος, η οποιαδήποτε τροποποίηση θα
πρέπει να τύχει της έγκρισης των µελών της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, όπου παρόντες θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον οι κάτοχοι του 1/3 του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας οι οποίοι, να εγκρίνουν την τροποποίηση µε απλή πλειοψηφία, δηλαδή 50% πλέον 1
µετοχή (και για τον υπολογισµό της απαιτούµενης απαρτίας και πλειοψηφίας δεν θα λαµβάνεται
υπόψη η Ridenco).
(δ) Να πράξει ότι είναι δυνατό για να συνεχιστεί η συνεργασία µε τους οίκους Timberland
Switzerland GmbH και Nautica Apparel Inc (µε τουλάχιστον τους ίδιους όρους).
(ε) Να συνεχίσει να προµηθεύει το Συγκρότηµα µε Είδη και σε περίπτωση που πωλήσει τις µετοχές
που κατέχει στην Εταιρεία ή απολέσει τον έλεγχο του Συγκροτήµατος.
(στ) Να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση που πωλήσει τις µετοχές που κατέχει στην Εταιρεία ή απολέσει
τον έλεγχο του Συγκροτήµατος, ο αγοραστής θα υιοθετήσει και θα εφαρµόσει τις Συµβάσεις
RIDENCO, τη Σύµβαση Συνεργασίας µεταξύ Ridenco και της Εταιρείας και τη Σύµβαση.
(ζ) Να διατηρήσει την υφιστάµενη µετοχική σχέση µεταξύ Εταιρείας και Θυγατρικής, εκτός αν η
οποιαδήποτε αλλαγή θα ήταν προς όφελος του Συγκροτήµατος.
∆ικαιώµατα Ridenco: Η Σύµβαση προβλέπει ότι η Ridenco δικαιούται να παραχωρήσει άδεια στο
Συγκρότηµα για να αγοράζει Είδη απευθείας από τους οίκους Timberland Switzerland GmbH και
Nautica Apparel Inc.
Υποχρεώσεις Συγκροτήµατος: Το Συγκρότηµα δεν έχει αναλάβει οποιεσδήποτε ειδικές υποχρεώσεις
έναντι της Ridenco στα πλαίσια της Σύµβασης. Οι υποχρεώσεις της περιορίζονται στην εκπλήρωση
των όρων της Σύµβασης.
∆ικαιώµατα Συγκροτήµατος: Πέραν των αποκλειστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται πιο πάνω, το
Συγκρότηµα έχει το δικαίωµα να εµπορεύεται τα Είδη και σε άλλες χώρες (εκτός της Κύπρου και της
Ρουµανίας) µετά από άδεια της Ridenco.
Τερµατισµός: Η Σύµβαση προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις τερµατισµού (πριν από τη λήξη της).
Συνοπτικά η Σύµβαση:
(α) Παρέχει το δικαίωµα σε οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη να τερµατίσει τη Σύµβαση
µονοµερώς στην περίπτωση που το άλλο µέρος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του.
(β) Προβλέπει τερµατισµό στην περίπτωση που δεν ανανεωθεί ή τερµατιστεί πρόωρα οποιαδήποτε από
τις Συµβάσεις Ridenco.

5

Ρήτρα για αποζηµιώσεις:
περιπτώσεις:

Η Σύµβαση προβλέπει ρητά την πληρωµή αποζηµίωσης στις εξής

(α) Σε περίπτωση αποδεδειγµένης παραβίασης των όρων της Σύµβασης, το αθώο µέρος δικαιούται ως
αποζηµίωση ποσό ίσο µε το δεκαπλάσιο των πωλήσεων των Ειδών από το Συγκρότηµα κατά το
προηγούµενο έτος. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
παραβίασης των όρων της Σύµβασης.
(β) Σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού οποιασδήποτε από τις Συµβάσεις Ridenco λόγω
αποδεδειγµένης υπαιτιότητας της Ridenco, το Συγκρότηµα δικαιούται ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε
το δεκαπλάσιο των πωλήσεων των συγκεκριµένων Ειδών, δηλαδή Timberland ή Nautica ανάλογα
µε την περίπτωση) από το Συγκρότηµα κατά το προηγούµενο έτος. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία του πρόωρου τερµατισµού.
(γ) Σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού οποιασδήποτε από τις Συµβάσεις Ridenco χωρίς υπαιτιότητα
της Ridenco, και η Ridenco εισπράξει αποζηµίωση, το Συγκρότηµα δικαιούται µέρος της
αποζηµίωσης υπολογιζόµενη πάνω στο ύψος των αγορών που πραγµατοποίησε το Συγκρότηµα
κατά το προηγούµενο έτος. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία που η Ridenco θα εισπράξει την αποζηµίωση.
(δ) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις Συµβάσεις δεν ανανεωθεί κατά τη λήξη της λόγω
αποδεδειγµένης υπαιτιότητας της Ridenco, το Συγκρότηµα δικαιούται ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε
το δεκαπλάσιο των πωλήσεων των συγκεκριµένων Ειδών, δηλαδή Timberland ή Nautica ανάλογα
µε την περίπτωση) από το Συγκρότηµα κατά το προηγούµενο έτος..
(ε) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις Συµβάσεις δεν ανανεωθεί κατά τη λήξη της και η Ridenco
εισπράξει αποζηµίωση, το Συγκρότηµα δικαιούται µέρος της αποζηµίωσης υπολογιζόµενη µε τη
µέθοδο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) πιο πάνω. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που η Ridenco θα εισπράξει την αποζηµίωση.
(στ) Σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα πράξης και /ή παράλειψης του Συγκροτήµατος στα πλαίσια της
Σύµβασης, η Ridenco υποστεί ζηµιές, το Συγκρότηµα θα πρέπει να πληρώσει στη Ridenco ως
αποζηµίωση το µεγαλύτερο από:
(ι) ποσό ίσο µε το δεκαπλάσιο των αγορών των συγκεκριµένων Ειδών, δηλαδή Timberland ή
Nautica ανάλογα µε την περίπτωση) Ειδών από το Συγκρότηµα κατά το προηγούµενο έτος ή
(ιι) ποσό ίσο µε το δεκαπλάσιο των ζηµιών που τυχόν να υποστεί η Ridenco.
Η Σύµβαση προβλέπει ρητά ότι η Ridenco απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης
στo Συγκρότηµα σε περίπτωση που συνάψει άλλη σύµβαση συνεργασίας µε οίκο ένδυσης και/ή
υπόδησης και/η συναφών ειδών (accessories) η οποία, να προσδίδει µακροχρόνια ανάλογα οικονοµικά
οφέλη όπως και οι Συµβάσεις Ridenco και η οποία, να παρέχει τη δυνατότητα στη Ridenco να
παραχωρήσει δικαιώµατα πώλησης και διανοµής των προϊόντων του οίκου αυτού στην Εταιρεία.
Ειδικός Όρος: Η κατανοµή των αποζηµιώσεων στις εταιρείες του Συγκροτήµατος θα γίνει µε
απόφαση που θα λάβει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε πλειοψηφία 4/5.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο/ ∆ικαιοδοσία: Η Σύµβαση προβλέπει ρητά ως Εφαρµοστέο ∆ίκαιο το Ελληνικό
και αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια στην Αθήνα.
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1.3 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Για την περίοδο 2007-2009 το Συγκρότηµα Woodland προγραµµατίζει την επέκταση του κυρίως στην
αγορά της Ρουµανίας όπου την τελευταία διετία προέβη στη λειτουργία πέντε νέων σηµείων πώλησης
διευρύνοντας µάλιστα την παρουσία του και εκτός Βουκουρεστίου σε πόλεις που πληρούν τα
χαρακτηριστικά. Συνολικά προγραµµατίζεται η λειτουργία 19 νέων σηµείων πωλήσεων εκ των οποίων
τα 16 στη Ρουµανία και τα τρία στην Κύπρο.

Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ*
2007
2008
1
1
8
4
9
5

2009
1
4
5

Σύνολο
3
16
19

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, αλλά
και των τυχόν ευκαιριών και συνθηκών αγοράς κατά την ίδια περίοδο.

Σηµειώνεται ότι ενδεχοµένως οι νέοι χώροι πώλησης στη Ρουµανία δυνατόν να στεγάζουν δύο σηµεία
πώλησης ο κάθε χώρος (Timberland & Nautica), στην ίδια διεύθυνση µε σκοπό την επίτευξη
µεγαλύτερης διείσδυσης για τα σήµατα του Συγκροτήµατος Woodland στις τοπικές αγορές.
Κατωτέρω παρουσιάζεται η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Συγκροτήµατος Woodland για τη συνολική
επιφάνεια των σηµείων πώλησης:
Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΧΩΡΟΙ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ σε τµ*
2007
2008
2009
60
60
60
500
200
200
560
260
260

Σύνολο
180
900
1.080

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, αλλά
και των τυχόν ευκαιριών και συνθηκών αγοράς κατά την ίδια περίοδο.

Κατωτέρω παρουσιάζεται το εκτιµώµενο ύψος των επενδύσεων του Συγκροτήµατος Woodland:

Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ σε ₤ χιλ.*
2007
2008
2009
£000
£000
£000
68,9
68,9
68,9
574,3
229,7
229,7
643,2
298,6
298,6

Σύνολο
£000
206,7
1.033,7
1.240,4

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, του
ανταγωνισµού, της µορφής των υπό προετοιµασία καταστηµάτων (υφιστάµενα ή cold shell), του κόστους κατασκευής και
εξοπλισµού των καταστηµάτων αλλά και των τυχόν ευκαιριών και περιστάσεων κατά την ίδια περίοδο.

Oι επενδύσεις αυτές εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα αφορούν κατά 50% έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό
καταστηµάτων και κατά 50% βελτιώσεις σε κτίρια τρίτων και µέρος τυχόν αµοιβής απόκτησης «αέρα»
(key money). Το Συγκρότηµα Woodland όπως και οι άλλες εταιρίες του Οµίλου Ridenco είναι
υποχρεωµένο να προετοιµάζει τα καταστήµατα του και να τοποθετεί σε αυτά έπιπλα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που θέτουν οι οίκοι Timberland και Νautica.
Επιπρόσθετα εκτιµάται ότι η θυγατρική Woodland Rom θα ξεκινήσει το 2009 τις χονδρικές πωλήσεις
της. Προς το σκοπό αυτό στα τέλη του 2008 αναµένεται να απαιτηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις για
τη δηµιουργία εκθεσιακών χώρων 150 τµ συνολικού ύψους £218 χιλ.
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Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
∆ίκτυο Λιανικής
Πώλησης
∆ίκτυο Χονδρικής
Πώλησης
Σύνολο χώρας
Γενικό Σύνολο

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ₤ χιλ.*
2007
2008
68,9
68,9
574,3

229,7

2009
68,9

Σύνολο
206,7

229,7

1.033,7

218,2
574,3
643,2

447,9
516,8

218,2
229,7
298,6

1.251,9
1.458,6

*Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς real estate, του
ανταγωνισµού, της µορφής των υπό προετοιµασία καταστηµάτων (υφιστάµενα ή cold shell), του κόστους κατασκευής και
εξοπλισµού των καταστηµάτων αλλά και των τυχόν ευκαιριών και περιστάσεων κατά την ίδια περίοδο.

Στόχος είναι η χρηµατοδότηση των επενδύσεων να γίνει µε 30% από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο µε
µακροπρόθεσµο δανεισµό (τραπεζικό ή µε έκδοση χρεογράφων).
Τα Ίδια Κεφάλαια θα προέλθουν από αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών
µέσω του ΧΑΚ ενώ για τα υπόλοιπα προγραµµατίζεται η σύναψη µακροπροθέσµου δανεισµού κατά τα
ανωτέρω από την Εταιρεία ή/και τη θυγατρική της. Τα κεφάλαια της Εταιρείας που θα εισφέρουν στη
θυγατρική θα αποτελέσουν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της.
Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω χρηµατοδοτικό σχήµα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί βάσει των
αντληθησοµένων κεφαλαίων στα πλαίσια της εισαγωγής της Εταιρείας στο ΧΑΚ ή µελλοντικών
αυξήσεων κεφαλαίου που τυχόν ακολουθήσουν αυτή στο ΧΑΚ ή άλλων συνθηκών που τυχόν
επικρατήσουν στην χρηµαταγορά όπως η πορεία των επιτοκίων κλπ.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αντληθησόµενα κεφάλαια της παρούσας συνολικής προσφοράς θα
χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων του 2007.
Σηµειώνεται ότι από τα 8 νέα καταστήµατα που προβλέπεται να δηµιουργηθούν στη Ρουµανία το 2007, τα 4
έχουν ήδη αρχίσει λειτουργία, τα δύο εντός Μαρτίου 2007 στο Ιάσιο και το άλλο διπλό κατάστηµα
Timberland/Nautica στις αρχές Απριλίου στο Βουκουρέστι.
Η χρηµατοδότηση της λειτουργίας των 4 καταστηµάτων έγινε µε ίδια ρευστότητα της θυγατρικής εταιρείας.
Προς τούτο µέρος των εσόδων της παρούσας προσφοράς θα χρησιµοποιηθεί από τη θυγατρική εταιρεία για
επαναχρηµατοδότηση διαφόρων υποχρεώσεων της.
Μέχρι την πλήρη απορρόφηση των λοιπών εσόδων της παρούσας συνολικής προσφοράς για την υλοποίηση
του επενδυτικού προγράµµατος 2007 σε καταστήµατα η Εταιρεία δύναται να χρησιµοποιήσει τα εν λόγω
κεφάλαια για µείωση δανεισµού και η Θυγατρική για µείωση υποχρεώσεων της πάσης φύσεως.
1.4 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΚ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ WOODLAND
DESIGNS PLC
Στις 15 Ιουνίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει δώσει προέγκριση στην
Woodland Designs Plc για εισαγωγή των τίτλων της στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ. Η
προέγκριση έχει δοθεί υπό τους εξής όρους:
να περιληφθούν οι όροι της σύµβασης συνεργασίας ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2007 καθώς και
διευκρινιστικές πληροφορίες στο Τελικό Εταιρικό Προφίλ
να υποβληθεί το τελικό Εταιρικό Προφίλ,
η Εταιρεία να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή ενέργεια που προβλέπει ο περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµος
δεν θα παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της
προέγκρισής µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής,
η Εταιρεία να παραδώσει το µητρώο µελών στο Κεντρικό Αποθετήριο,
η Εταιρεία να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις Τύπου ΙΙ
να υποβληθεί άδεια δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο όπως
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
να υποβληθεί κατάσταση διασποράς
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1.5 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µία καταρχήν
χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Λήψη προέγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ
Έναρξη Ιδιωτικής Τοποθέτησης
Παρουσιάσεις (Roadshows) σε επαγγελµατίες επενδυτές (pre-marketing)
Λήξη Ιδιωτικής Τοποθέτησης
Τελευταία Ηµεροµηνία Γνωστοποίησης δεσµευτικού εύρους τιµών
Έναρξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Λήξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Προσδιορισµός Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price), Οριστικοποίηση Κατανοµών
Ανακοίνωση Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price) και των Κατανοµών

10.

Επίτευξη της ελάχιστης διασποράς και Έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΧΑΚ για εισαγωγή και διαπραγµάτευση των µετοχών στο ΧΑΚ
Αποστολή επιστολής παραχώρησης µετοχών και επιστροφή υπολοίπου ποσού στους
επενδυτές
Πίστωση λογαριασµών µετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ
Έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ

11.
12.
13.

Ηµεροµηνία
15 Ιουνίου 2007
18 Ιουνίου 2007
20-27 Ιουνίου 2007
26 Ιουνίου 2007
29 Ιουνίου 2007
2 Ιουλίου 2007
4 Ιουλίου 2007
6 Ιουλίου 2007
9 Ιουλίου 2007
Ν
Ν+2
Ν+14
Ν+15
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2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(i)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Σύµβουλος Προσφοράς
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του και για τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό
την έννοια που παρουσιάζονται.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές
στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 27 Ιουνίου 2007 της εταιρείας Woodland Designs Plc.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)

(ii)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Νοµικών Συµβούλων Αλέκος Ευαγγέλου & Σία
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές
στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 27 Ιουνίου 2007 της εταιρείας Woodland Designs Plc µε την
οποία δεν έχουµε οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
Αλέκος Ευαγγέλου & Σία
∆ικηγόροι διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη νοµική µελέτη

(iii) Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Woodland Designs Plc και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Woodland Designs έχουν επιδείξει την προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και
καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον
αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται
στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν ότι εξ’ όσων γνωρίζουν
δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε
δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Woodland
Designs αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα και
πληρότητα των στοιχείων και γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs Plc ηµεροµηνίας 27
Ιουνίου 2007 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Woodland
Designs Plc, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, όσων γνωρίζουν,
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Κάρολος Φρανσές , Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Ιωάννης Αποστολάκος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Κώστας Γεωργίου Χατζησάββα, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ελένη Γεωργίου Βασιλείου, Εκτελεστική Σύµβουλος

Ιωάννης Κασιµάτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs Plc ηµεροµηνίας 27
Ιουνίου 2007 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ ο οποίος
δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ
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Παράρτηµα A: Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Συµπληρωµατικής Έκθεσης Νοµικού
Ελέγχου για την εταιρεία Woodland Designs Plc και την εξαρτηµένη της εταιρεία
Woodland Rom Srl
που διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό γραφείο Αλέκος
Ευαγγέλου & Σία
Ο έκτακτος νοµικός έλεγχος του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Νοµικούς
∆ικηγορικό Γραφείο Αλέκος Ευαγγέλου & Σία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 7ος όροφος,
1082 Λευκωσία. Πιο κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Συµπληρωµατικής Έκθεσης
Νοµικού Ελέγχου για την εταιρεία Woodland Designs Plc και τις εξαρτηµένες της εταιρείες που
διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό γραφείο Αλέκος Ευαγγέλου & Σία.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και τηρουµένων των επιφυλάξεων που εκτίθενται στη Συµπληρωµατική
Έκθεση και συνοψίζονται πιο κάτω, έχουµε τη γνώµη ότι:
(α) Η Σύµβαση Συνεργασίας η οποία, φαίνεται να επηρεάζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρείας (και της Θυγατρικής) είναι κατά την ηµεροµηνία ετοιµασίας της Συµπληρωµατικής
Έκθεσης σε ισχύ.
(β) Η Σύµβαση Συνεργασίας διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιλαµβάνει όρους που µπορούν
να χαρακτηριστούν ως συνήθεις όροι (standard terms) που περιλαµβάνονται σε τέτοιες συµβάσεις
γενικά και/ή συµβάσεις που διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει
οτιδήποτε που να δηµιουργεί αµφιβολία ως προς την εγκυρότητα και δεσµευτικότητα της
Σύµβασης Συνεργασίας.
(γ) Ορισµένοι όροι όπως π.χ. οι ρήτρες που προνοούν για παροχή και/ή διασφάλιση αποκλειστικών
δικαιωµάτων στην Εταιρεία και/ή τη Θυγατρική, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως µη
ευθυγραµµισµένες µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποκλείεται το
ενδεχόµενο σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ:
(i) της RIDENCO από τη µια και/ή της Εταιρείας από την άλλη και/ή της Θυγατρικής από την άλλη
και/ή µεταξύ τους ή
(ii) της RIDENCO και/ή της Εταιρείας και/ή της Θυγατρικής από τη µια και του οίκου
TIMBERLAND SWITZERLAND GmbH («ΤIMBERLAND») και του οίκο NAUTICA
APPAREL INC («NAUTICA») από την άλλη ή
(iii) της RIDENCO και/ή της Εταιρείας και/ή της Θυγατρικής και/ή της TIMBERLAND και/ή της
NAUTICA από τη µια και/ή τρίτου προσώπου από την άλλη
ενώπιον Ελληνικού ή Κυπριακού ή Ρουµάνικου ή άλλου Ευρωπαϊκού (χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) δικαστηρίου, το δικαστήριο να υιοθετήσει την άποψη ότι η Σύµβαση Συνεργασίας και/ή
πρόνοιες της, στο βαθµό που δεν ευθυγραµµισµένες µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, δεν έχουν εφαρµογή ή
ισχύ.
(δ) Η Συµπληρωµατική Συµφωνία προβλέπει µια σειρά από περιπτώσεις όπως π.χ. παράβασης της
συµφωνίας, διακοπής των συµφωνιών που υπέγραψε η RIDENCO µε την TIMBERLAND και τη
NAUTICA (οι «Συµβάσεις RIDENCO»), όπου η RIDENCO υποχρεούται να πληρώσει στην Εταιρεία
πολύ ψηλές αποζηµιώσεις.
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