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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘ΕΚΚ’), στη συνεδρία της ημερομηνίας 11 Μαΐου 2015, αποφάσισε,
κατόπιν αιτήματος των κ.κ. Αιμίλιου Πυρίσιη και Γιώργου Πυρίσιη, όπως τους χορηγήσει
εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(θ) του περί Δημόσιων Προτάσεων
Εξαγοράς Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε (ο ‘Νόμος’), από την υποχρέωση διενέργειας
δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Atlantic Insurance Company Public Ltd (η
‘Εταιρεία’) που θα προκύψει λόγω απόκτησης ποσοστού λιγότερου του 1% των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών.

Η πιο πάνω εξαίρεση χορηγήθηκε υπό τους πιο κάτω όρους:
(1) Η προτεινόμενη απόκτηση έχει ως αρχική βάση το ποσοστό των 33,79% των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας το οποίο, οι κ.κ. Αιμίλος και Γιώργος Πυρίσιης κατέχουν μαζί με τα
πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί τους.
(2) Με βάση το ποσοστό του 33,79% των δικαιωμάτων ψήφου, οι κ.κ. Αιμίλος και Γιώργος
Πυρίσιης θα μπορούν να αποκτήσουν ποσοστό λιγότερο του 1% των δικαιωμάτων ψήφου
της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών, χωρίς όμως να προβούν σε οποιαδήποτε
διάθεση μετοχών της Εταιρείας. Στον υπολογισμό του 1% θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού που τα εν λόγω πρόσωπα κατέχουν στα δικαιώματα
ψήφου της Εταιρείας, από τυχόν πρόσθετη επαναγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία
στα πλαίσια του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ισχύει μέχρι τις 3
Ιουνίου 2015.
(3) Σε περίπτωση που οι κ.κ. Αιμίλος και Γιώργος Πυρίσιης προβούν σε οποιαδήποτε διάθεση
μετοχών της Εταιρείας, η εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(θ) του
Νόμου, παύει να ισχύει για οποιαδήποτε περαιτέρω απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.
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