ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη
συνεδρία του ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2011, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 19(3) του περί
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (ο ‘Νόμος’), όπως απαγορεύσει τη δημοσίευση
του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Elma Holdings Public Co Ltd (ο Προτείνων)
για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Liberty Life
Insurance Public Co Ltd.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση αφού έκρινε ότι:
1) Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης του Προτείνοντα δεν ικανοποιεί τις γενικές αρχές της
δημόσιας πρότασης, και συγκεκριμένα τις πρόνοιες του άρθρου 5(α) του Νόμου καθότι δεν μπορεί
να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας προστατεύονται. Η Επιτροπή
κατά την εξέταση του εγγράφου, δεν είχε ικανοποιηθεί ότι πληρείται η γενική αρχή του άρθρου
5(α) του Νόμου αφού, από τα γεγονότα ενώπιον της, τα οποία διερευνώνται, εγείρονται
ερωτηματικά κατά πόσον ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει τον έλεγχο της Liberty Life Insurance
Public Co Ltd.
2) Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης του Προτείνοντα δεν ικανοποιεί το άρθρο 4(1)(ι) της Οδηγίας
για το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, το οποίο αναφέρει ότι ‘Προκειμένου περί
ανταλλαγής με τίτλους, το έγγραφο περιλαμβάνει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο προτείνων έχει
τους τίτλους αυτούς στη διάθεση του’.
Σε σχέση με τις μετοχές του Προτείνοντα που θα παραχωρούνταν ως αντιπαροχή για σκοπούς της
Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων είχε προβεί σε συμφωνία με τη μητρική του εταιρεία Lemeco
Investments Ltd. Παρόλο που η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε ότι η Lemeco, αμετάκλητα, θα
μεταβιβάσει εκ μέρους του Προτείνοντα όλες τις απαιτούμενες, για τους σκοπούς της Δημόσιας
Πρότασης, μετοχές προς όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας που θα αποδεχθούν τη
Δημόσια Πρόταση, εντούτοις η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό δεν εξασφαλίζει συμμόρφωση με το πιο
πάνω άρθρο 4(1)(ι)
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