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ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1)
από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι βασισµένες σε δεδοµένα που
έχουν ληφθεί από αναγνωρισµένες στατιστικές υπηρεσίες, δηµοσιευµένες αναλύσεις ή
ανακοινώσεις, ή άλλες πηγές, που θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι εξακριβωµένες από την VRS, και η VRS δεν κάνει δήλωση ως προς την πρωτογενή
ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.
Οι πληροφορίες ή οι οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν αποτελούν
προσφορά ή προτροπή για την πώληση ή αγορά οποιωνδήποτε µετοχών, δικαιωµάτων,
µετατρέψιµων αξιόγραφων ή δικαιωµάτων προαίρεσης των «καλυπτόµενων εταιριών» σε
καµία περίπτωση.

Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος του παρόντος δελτίου.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2)
από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)
Οι ειδήσεις και οι στατιστικές αναφορές εταιρικών πράξεων οι οποίες παρουσιάζονται στο
παρόν δελτίο αποτελούν προϊόν επιλεκτικής ανάλυσης και επεξεργασίας και δεν
αντιπροσωπεύουν ούτε καλύπτουν πλήρως τους αντίστοιχους κλάδους και ευρύτερους
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Επίσης οι ανωτέρω πληροφορίες παρατίθενται βάσει της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας
αναφοράς χωρίς να δίνεται στο παρόν δελτίο η σχετική ενηµερωµένη πληροφόρηση για τα
επόµενα στάδια εξέλιξης της εταιρικής πράξης.

Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος του παρόντος δελτίου.
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

__

Πώληση Περιουσιακού Στοιχείου – Όµιλος BP

Ο διεθνής όµιλος πετρελαίου BP προχώρησε στην πώληση του διυλιστηρίου του Texas City
στην εταιρία Marathon Petroleum έναντι 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε µία προσπάθεια
να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 38 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για την αποζηµίωση των
συνδεδεµένων µερών από τη µόλυνση του Κόλπου του Μεξικού που προκλήθηκε από
δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις του οµίλου BP το έτος 2010.
[Πηγή: The Wall Street Journal, The Economist, Οκτώβριος 2012]

__

Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου – Πανεπιστήµιο Cambridge

Το Πανεπιστήµιο του Cambridge προχώρησε στην έκδοση οµολογιακού δανείου
σηµατοδοτώντας την πρώτη ανάλογη χρηµατοδοτική κίνηση στη βρετανική πανεπιστηµιακή
αγορά, σε αντίθεση µε την αµερικανική όπου η εν λόγω πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη.
Το δάνειο είναι διάρκειας 40 ετών, ύψους 350 εκατοµµυρίων στερλινών και αξιολογείται ως
AAA.
[Πηγή: Εφηµερίδα The Guardian, The Economist, Οκτώβριος 2012]

__

Εµπορική Κατάταξη στην Αγορά PCs - Lenovo

Η κινεζική εταιρία Lenovo έγινε ο µεγαλύτερος κατασκευαστής προσωπικών υπολογιστών
(personal computers) στον κόσµο ξεπερνώντας κατά το γ’ τρίµηνο του 2012 την αµερικανική
εταιρία Hewlett-Packard.
[Πηγή: Ερευνητική εταιρία Gartner, ∆ιεθνής Τύπος, Οκτώβριος 2012]

__

∆ηµόσια Προσφορά για Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο - MegaFon

Σύµφωνα µε ανεπίσηµες αναφορές, η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας της
Ρωσίας, MegaFon, ενδέχεται να προχωρήσει σε δηµόσια προσφορά για την εισαγωγή των
µετοχών της στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Ο Alisher Usmanov, ο πλουσιότερος
άνθρωπος της Ρωσίας σύµφωνα µε αναφορές της αγοράς, είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος της
εταιρίας, ενώ στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει και η σουηδική εταιρία τηλεφωνίας
TeliaSonera. Το ύψος της δηµόσιας προσφοράς ανέρχεται έως και 3 δισεκατοµµύρια
δολάρια σύµφωνα µε ανεπίσηµες πηγές.
[Πηγή: ∆ιεθνής Τύπος, Οκτώβριος 2012]
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__

Sale and Lease Back - Nokia

Ο φινλανδικός όµιλος υψηλής τεχνολογίας και κινητών τηλεφώνων Nokia προτίθεται να
προχωρήσει σε πώληση και εκ νέου ενοικίαση των κεντρικών της γραφείων στο Ελσίνκι σε
µια προσπάθεια να αντλήσει περίπου 200 – 300 εκατοµµύρια ευρώ και να ενισχύσει το ήδη
προβληµατικό ταµείο του.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]

__

Άντληση Κεφαλαίων από το Start-up Jolla

Το Jolla, ένα νέο start-up από πρώην υπάλληλους της φινλανδικής Nokia, άντλησε 200
εκατοµµύρια ευρώ σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει και να αναβαθµίσει την λειτουργική
πλατφόρµα κινητών τηλεφώνων MeeGo, και να προωθήσει στη διεθνή αγορά ένα νέο κινητό
τηλέφωνο προς τα τέλη του 2012.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]

__

Συγχώνευση: Πρόταση Αποδοχής

Το διοικητικό συµβούλιο της αγγλο-ελβετικής εταιρίας µεταλλευµάτων Xstrata πρότεινε στους
µετόχους της την αποδοχή των όρων της συγχώνευσης µε την ελβετική εταιρία
διαπραγµάτευσης εµπορευµάτων Glencore µε όρους 3,05 µετοχές της δεύτερης για καθεµιά
µετοχή της πρώτης.
[Πηγή: ∆ίκτυο BBC, New York Times, ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]

__

Εκχώρηση Μεριδίου και Ελέγχου προς τη Heineken

Οι µέτοχοι της Fraser and Neave µε έδρα τη Σιγκαπούρη αποφάσισαν να εκχωρήσουν τον
έλεγχο της εταιρίας τους, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της µπύρας, στη Heineken µε
έδρα την Ολλανδία.
Η Heineken κατέχει ήδη το 56% και προτίθεται να εξαγοράσει ένα επιπλέον µερίδιο 40% της
Asia Pacific Breweries, που παράγει την µπύρα Tiger, έναντι 4,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
ΗΠΑ. Η Ασία αποτελεί τη γεωγραφική αγορά µε την υψηλότερη ανάπτυξη στον κλάδο της
µπύρας παγκοσµίως.
[Πηγή: ∆ίκτυο BBC, The Wall Street Journal, ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]
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__

Αποζηµίωση από την Bank of America

Η αµερικανική τράπεζα συµφώνησε µετά από απαίτηση διαµαρτυρόµενων επενδυτών την
αποζηµίωση τους, καθώς υποστήριξαν ότι η Bank of America τους παραπληροφόρησε
σχετικά µε την εξαγορά της προβληµατικής εταιρίας Merril Lynch στη διάρκεια της κρίσης του
2008.
Το ύψος της αποζηµίωσης έφθασε τα 2,43 δισεκατοµµύρια δολάρια.
[Πηγή: Wall Street Journal και ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]

__

Εξαγορά υπό Έρευνα της TNT από τη UPS

Η υπό εξέλιξη κίνηση εξαγοράς της TNT από τη UPS ύψους 5,16 δισεκατοµµυρίων ευρώ
εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει µια νέα εταιρία αξίας 45 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η οποία
ενδέχεται να προκαλέσει ζητήµατα ανταγωνισµού στην ευρωπαϊκή αγορά σύµφωνα µε
Ευρωπαίο Επίτροπο.
Η νέα εταιρία εφόσον δηµιουργηθεί θα «τεθεί αντιµέτωπη» των άλλων δύο ηγετικών εταιριών
του κλάδου logistics και ταχυµεταφορών, των DHL και FedEx.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Οκτώβριος 2012]

__

Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο - Santander

Το µεξικάνικο τµήµα της διεθνούς τράπεζας Santander εισήχθη παράλληλα στα
χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και της Πόλης του Μεξικού. Η θυγατρική νεοεισηχθείσα
εταιρία αποτιµήθηκε σε 16,5 δισεκατοµµύρια δολάρια και άντλησε 4 δισεκατοµµύρια δολάρια
αποτελώντας τη µεγαλύτερη σε αξία δηµόσια προσφορά για εισαγωγή µετοχών στο
Χρηµατιστήριο του Μεξικού.
[Πηγή: Financial Times, The Wall Street Journal, Σεπτέµβριος 2012]

__

Ρωσία: Ιδιωτικοποίηση µέσω Εισαγωγής - Sberbank

Η Ρωσική τράπεζα Sberbank εισήχθη στα χρηµατιστήρια του Λονδίνου και της Μόσχας µετά
από τη διάθεση του 7,6% του µετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο κατείχε η Κεντρική Τράπεζα
της Ρωσίας. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε τη µεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει επιχειρηθεί
µέχρι σήµερα στη χώρα, οδηγώντας στην άντληση 5,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
[Πηγή: ∆ίκτυο CNBC, Σεπτέµβριος 2012]
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__

Alibaba: Εξαγορά Μεριδίου Μετοχών της, που Κατείχε η Yahoo!

Η κινέζικη εταιρία ηλεκτρονικού εµπορίου Alibaba προχώρησε στην επαναγορά ενός
σηµαντικού ποσοστού µετοχών της, από το συνολικό µερίδιο της τάξεως του 40% που
κατείχε η Yahoo!. Η συµφωνία αποτιµήθηκε στο ύψος των 7,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
και σηµατοδοτεί προσπάθεια της Alibaba να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό από τη
Yahoo! και να προβεί στην εισαγωγή των µετοχών της σε χρηµατιστήριο (IPO).
[Πηγή: Reuters, Σεπτέµβριος 2012]

__

Start-up: Νέος Κύκλος Άντλησης Κεφαλαίων από τη Square

Η Square ένα start-up από το Silicon Valley που παρέχει υπηρεσίες πληρωµής πιστωτικών
καρτών µέσω κινητών τηλεφώνων smart phones και ανταγωνίζεται µεγαλύτερες εταιρίες
όπως τις Google και Paypal, προχώρησε µε επιτυχία σε νέο γύρο χρηµατοδότησης από
επενδυτές.
Βάσει των όρων της νέας χρηµατοδότησης, η Square αποτιµήθηκε στο επίπεδο των 3,3
δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Σεπτέµβριος 2012]

__

Ενοποίηση Εταιριών: Συζητήσεις µεταξύ BAE Systems και EADS

Οι διεθνείς εταιρίες αεροναυπηγικής BAE Systems και EADS (κατασκευάστρια των
αεροπλάνων Airbus) βρίσκονται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε σκοπό την ενοποίηση των
εργασιών τους. Οι εταιρίες ελέγχονται αντίστοιχα από τις γαλλικές και γερµανικές
κυβερνήσεις.
[Πηγή: ∆ίκτυο BBC, Σεπτέµβριος 2012]

__

Εισαγωγή Μετοχών στο Χρηµατιστήριο: Japan Airlines

Η Japan Airlines προχώρησε σε δηµόσια προσφορά µετοχών (µε τιµή διάθεσης 49 δολ.
ΗΠΑ ανά µετοχή) για την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο του Τόκιο, στοχεύοντας στην
άντληση κεφαλαίων ύψους 8,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (δεύτερη µεγαλύτερη άντληση
µετά από εκείνη της Facebook για το 2012).
Με την κίνηση αυτή, η ιαπωνική εταιρία προτίθεται να αποπληρώσει το κόστος διάσωσής της
από τη χρεοκοπία που έλαβε χώρα πριν από 3 χρόνια.
[Πηγή: Εφηµερίδα New York Times, Σεπτέµβριος 2012]
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__

Νεοεισηγµένη Μετοχή - Facebook

Η µετοχή της εταιρίας κοινωνικής δικτύωσης Facebook υποχώρησε κάτω από τα 18 δολάρια
Η.Π.Α. έναντι της σηµαντικά υψηλότερης τιµής εισαγωγής της, 38 δολαρίων, στο αµερικανικό
χρηµατιστήριο το Μάιο του 2012.
[Πηγή: ∆ίκτυα ενηµέρωσης CNBC, Bloomberg, Σεπτέµβριος 2012]

__

Εµπορική Συµφωνία – Velti

Η εταιρία υπηρεσιών µάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας Velti ανακοίνωσε εµπορική συµφωνία
2ετούς συνεργασίας, αξίας 27 εκατοµµυρίων δολαρίων, µε αµερικανική εταιρία, το όνοµα της
οποίας δεν γνωστοποιήθηκε.
Η Velti είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και ιδρύθηκε το έτος 2001 από
τους επιχειρηµατίες Α. Μούκα και Χρ. Κασκαβέλη. Το 2003, η Velti ξεκίνησε την επέκτασή
της στην αγορά των Η.Π.Α. ιδρύοντας γραφεία στη Βοστώνη, ενώ τις υπηρεσίες της
χρησιµοποιούσαν εταιρίες όπως Sony Ericsson, Odeon, Telecom Italia και Orange UK. Το
2007, η εταιρία άνοιξε γραφεία στο San Francisco, ενώ το 2011 συµπεριλήφθηκε στον δείκτη
NASDAQ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης.
[Πηγή: Velti, ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Σεπτέµβριος 2012]

__

Συµµαχία των Αερογραµµών Emirates Airlines και Quantas Airlines

Οι δύο διεθνείς αερογραµµές ανακοίνωσαν την εταιρική τους συµµαχία βάσει της οποίας θα
συντονίζουν τα σχέδια των διεθνών τους πτήσεων. Η Quantas θα µεταφέρει τη βάση των
µεγάλης απόστασης πτήσεών της στην Ασία από τη Σιγκαπούρη στο Ντουµπάι, που
αποτελεί την έδρα της Emirates Airlines.
[Πηγή: Εφηµερίδα New York Times, Σεπτέµβριος 2012]

__

Συµφωνία Εξαγοράς της Hudson City από την M&T Bank

Η M&T Bank µε έδρα τη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. προχώρησε σε συµφωνία εξαγοράς της
αµερικανικής Hudson City έναντι 3,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Η συµφωνία βάσει του µεγέθους της θεωρείται ως µια από τις µεγαλύτερες κινήσεις στον
αµερικανικό χρηµατοπιστωτικό κλάδο µετά από την κρίση των ετών 2007 – 2008.
[Πηγή: The Economist, Εφηµερίδα New York Times, Αύγουστος 2012]
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__

Κινήσεις Εξαγορών από Ιαπωνικές Εταιρίες

Υπό τις συνθήκες της δυσµενούς ζήτησης της οικονοµίας τους αλλά και ευνοηµένες από το
ισχυρό γεν, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε 262 εξαγορές ξένων επιχειρήσεων
κατά το α’ 6µηνο του 2012, σε µια προσπάθεια να επεκταθούν στο εξωτερικό, αναζητώντας
εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η επίδοση αυτή αποτέλεσε µια
από τις καλύτερες των τελευταίων αρκετών ετών στην Ιαπωνία.
[Πηγή: Recof Consultancy, Αύγουστος 2012]

__

Συµφωνία Εξαγοράς της Dollar Thrifty από τη Hertz

Η διεθνής εταιρία µίσθωσης οχηµάτων Hertz συµφώνησε µετά από µακρές
διαπραγµατεύσεις να εξαγοράσει την Dollar Thrifty, διπλασιάζοντας το αρχικό τίµηµα
εξαγοράς στα 2,6 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το νέο σχήµα το οποίο θα προκύψει θα ελέγχει
το 24% της αγοράς µίσθωσης οχηµάτων των Η.Π.Α..
[Πηγή: The Economist, Εφηµερίδα New York Times, Αύγουστος 2012]

__

Αποτίµηση Ρεκόρ της Apple

Η µετοχή της Αµερικανικής εταιρίας Apple «σκαρφάλωσε» στα 665 δολάρια στις 20
Αυγούστου 2012, εξάγοντας την αποτίµηση της εταιρίας στα 623 δισεκατοµµύρια δολάρια
που αποτέλεσε ρεκόρ χρηµατιστηριακής αξίας όλων των εποχών. Το προηγούµενο ιστορικό
υψηλό κατείχε η Microsoft µε χρηµατιστηριακή αξία 615 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το
∆εκέµβριο 1999.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Αύγουστος 2012]

__

Έναρξη Νέας Εισαγωγής – Manchester United Football Club

Η αγγλική ποδοσφαιρική οµάδα Manchester United εισήγαγε τις µετοχές της στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, µε τιµή εισαγωγής 14 δολάρια ΗΠΑ ανά µετοχή έναντι του
αρχικού στοχευόµενου εύρους 16 – 20 δολαρίων ΗΠΑ. Κατά την πρώτη ηµέρα
διαπραγµάτευσης, η µετοχή της Manchester United έκλεισε αµετάβλητη σε σύγκριση µε την
τιµή εισαγωγής.
Μέσω της δηµόσιας εγγραφής αντλήθηκαν 233 εκατοµµύρια δολάρια εκ των οποίων το ½
προορίζεται για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού της ποδοσφαιρικής οµάδας και το
υπόλοιπο για το ταµείο του βασικού µετόχου της εταιρίας, της οικογένειας Glazer.
Η αποτίµηση της Manchester United διαµορφώθηκε σε 2,3 δισεκατοµµύρια δολάρια,
καθιστώντας ως την υψηλότερη σε αξία ποδοσφαιρική οµάδα στον κόσµο.
[Πηγή: Εφηµερίδα The Telegraph, ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 10 Αυγούστου 2012]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
__

Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση - Coca-Cola HBC AG

Η Coca-Cola HBC AG, ελβετική εταιρία συσταθείσα από την Κar-Tess Holding ανακοίνωσε
την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου
των κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,01 ευρώ ανά µετοχή της «CocaCola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.» («Coca-Cola Hellenic»), τις οποίες η Coca-Cola
HBC AG δεν κατέχει άµεσα ή έµµεσα, έναντι νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της CocaCola HBC AG µε σχέση ανταλλαγής 1:1, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού νόµου
3461/2006.
Πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µε την Coca-Cola HBC AG κατά την έννοια του
άρθρου 2 (ε) του νόµου είναι η Κar-Tess Holding, η µητρική αυτής Boval S.A. καθώς και τα
συντονισµένα µε αυτήν πρόσωπα.
Σκοπός της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBC AG είναι να διευκολύνει
την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών
του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης µέσω µιας νέας
ελβετικής εταιρίας συµµετοχών.
Η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της
Coca-Cola HBC AG στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των
απαραίτητων εγκρίσεων.
Οι βασικοί στόχοι της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:
Να αντικατοπτρίσει αποτελεσµατικότερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και της µετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic µέσω της κύριας
εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο µεγαλύτερο και υψηλότερο σε
εµπορευσιµότητα χρηµατιστήριο στην Ευρώπη µε τον µεγαλύτερο αριθµό εισηγµένων
πολυεθνικών εταιρειών.
Να ενισχύσει την εµπορευσιµότητα των µετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος
των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των µετοχών Coca-Cola
HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να
διευκολύνει την πιθανή ένταξη των µετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100
και να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου
και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την
υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της µελλοντικής ανάπτυξής της.
Ενόψει του σκοπού της, η ισχύς της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής τελεί, υπό τις εξής
αιρέσεις και προϋποθέσεις:
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(α) έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου σχετικά µε την εισαγωγή των κοινών µετοχών
της Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία της Επίσηµης Αγοράς και έκδοση
για το εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο πιστοποιητικού έγκρισης (passport) στην ΕΚ.
(β) έγκριση της εισαγωγής των Αµερικανικών αποθετηρίων µετοχών της Coca-Cola
HBC AG στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (NYSE) υπό τον όρο της
γνωστοποίησης της έκδοσής τους.
(γ) έγκριση εισαγωγής των µετοχών της Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία
της Επίσηµης Αγοράς και διαπραγµάτευσης στην κύρια αγορά εισηγµένων κινητών
αξιών του LSE.
(δ) κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, η
Coca-Cola HBC AG να κατέχει άµεσα τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων
ψήφου της Coca-Cola Hellenic.
Η ∆ηµόσια Πρόταση Ανταλλαγής δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των
δραστηριοτήτων, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Coca-Cola Hellenic. Η σηµερινή
διοίκηση της Coca-Cola Hellenic θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και της µακροπρόθεσµης στρατηγικής του Οµίλου.
Οι δεσµοί της Coca-Cola Hellenic µε την Ελλάδα θα παραµείνουν ανεπηρέαστοι από τη
συναλλαγή. Η Coca-Cola Hellenic θα διατηρήσει την παραγωγή και τη διανοµή των
προϊόντων της στην Ελλάδα και, µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα συνεχίσει να
λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο των Εταιρικών Υπηρεσιών της Coca-Cola Hellenic (Group
Corporate Service Center), το οποίο υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε 28 χώρες. ∆εν θα
υπάρξει καµία επίδραση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές των
εργαζοµένων της Coca-Cola Hellenic ως αποτέλεσµα της συναλλαγής.
Η Coca-Cola HBC AG συστάθηκε από τη θυγατρική της Boval S.A., Κar-Τess Holding,
προκειµένου να διευκολύνει τη συναλλαγή και δεν έχει δραστηριότητες, ούτε διαθέτει
ουσιώδες ενεργητικό ή παθητικό πέραν αυτών που συνδέονται µε τη συναλλαγή.
Η Kar-Tess Holding έχει δηλώσει ότι θα προσφέρει τις µετοχές της Coca-Cola Hellenic που
αντιπροσωπεύουν 23,5% το συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της Coca-Cola
Hellenic έναντι µετοχών της Coca-Cola HBC AG στο πλαίσιο της δηµόσιας πρότασης
ανταλλαγής υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και οι λοιποί κάτοχοι µετοχών
της Coca-Cola Hellenic. Επιπροσθέτως, η The Coca-Cola Company, η οποία κατέχει µέσω
θυγατρικών τις µετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 23,4% των συνολικών
δικαιωµάτων ψήφου της Coca-Cola Hellenic µετοχές και άλλοι µέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν
µετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 37,2% των συνολικών δικαιωµάτων
ψήφου της Coca-Cola Hellenic έχουν δεσµευθεί ότι θα ανταλλάξουν µετοχές της Coca-Cola
Hellenic µε Μετοχές της Coca-Cola HBC AG στα πλαίσια της δηµόσιας πρότασης
ανταλλαγής. Οι µέτοχοι αυτοί δεν αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µεταξύ
τους ή µε την Kar-Tess Holding ή µε τη Coca-Cola HBC AG σύµφωνα µε την έννοια του
άρθρου 2(ε) του Νόµου. Oι µέτοχοι αυτοί και η Kar-Tess Holding κατέχουν µετοχές της CocaCola Hellenic που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 60,7% των συνολικών δικαιωµάτων
ψήφου της Coca-Cola Hellenic.
Η Credit Suisse Securities (Europe) Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηµατοοικονοµικός
σύµβουλος της Coca-Cola HBC AG αναφορικά µε την ∆ηµόσια Πρότασης Ανταλλαγής και
ως αποκλειστικός sponsor της Coca-Cola HBC AG σχετικά µε την αίτηση εισαγωγής στην
premium κατηγορία της Επίσηµης Αγοράς της United Kingdom Listing Authority («UKLA»)
και την έναρξη διαπραγµάτευσης στην κύρια αγορά του London Stock Exchange Plc.
[Πηγή: Ανακοίνωση εταιρίας, 11 Οκτωβρίου 2012]
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__

Επένδυση - Παπαστράτος

Η εταιρία ανακοίνωσε επένδυση ύψους 3 εκατοµµυρίων ευρώ για την εγκατάσταση νέας
γραµµής παραγωγής λεπτοκοµµένου καπνού για «στριφτά» τσιγάρα στις εγκαταστάσεις της
στον Ασπρόπυργο. Η νέα γραµµή παραγωγής θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ανάγκες
της Παπαστράτος στην ελληνική αγορά για το λεπτοκοµµένο καπνό Marlboro και σε
µελλοντικό χρόνο τις εξαγωγικές δραστηριότητές της. Η νέα γραµµή παραγωγής έρχεται να
προστεθεί σε επενδύσεις ύψους άνω των 600 εκατοµµυρίων ευρώ της εταιρίας από το 2003
µέχρι σήµερα, µε σηµαντικότερη την κατασκευή του νέου εργοστασίου της εταιρίας στον
Ασπρόπυργο το 2009.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, 14 Οκτωβρίου 2012]

__

Αναζήτηση Στρατηγικού Επενδυτή – Ερρίκος Ντυνάν

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ι.Ε.Ν. ανέθεσε στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. το
ρόλο του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την
εξαγορά του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Σχετική πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dunant.gr.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, 11 Οκτωβρίου 2012]

__

Εξαγορά Εταιρίας - Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος (Audio Visual)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρία Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι προέβη στην εξαγορά
από την εταιρία Ντιονίκ ΑΕΒΕ, εξήντα χιλιάδων (60.000) µετοχών, τις οποίες η δεύτερη
κατείχε στην εταιρία International Gaming and Entertainment και διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε..
Το τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε σε 1.600.000 ευρώ. Με την εν λόγω εξαγορά, στην οποία
προέβη µε άσκηση του σχετικού δικαιώµατος προαίρεσης, η εταιρία Επιχειρήσεις Ήχου και
Εικόνος κατέστη µοναδική µέτοχος της IGE, µε ποσοστό 100% των µετοχών και ψήφων επί
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, 9 Οκτωβρίου 2012]

__

Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων – Media Markt Ελλάδα

Η µητρική γερµανική πολυεθνική Metrogroup προχώρησε στην παροχή κεφαλαιακής
ενίσχυσης προς την ελληνική θυγατρική αλυσίδα Media Markt, καλύπτοντας τις
συσσωρευµένες ζηµιές προηγούµενων ετών. Η συνολική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (η
οποία επιµερίστηκε ανά εταιρία, καθώς το µοντέλο ανάπτυξης της αλυσίδας προβλέπει
ξεχωριστή εταιρική οντότητα ανά κατάστηµα) έφθασε στα 53 εκατ.ευρώ. Η αύξηση
κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 (που αποτελεί ηµεροµηνία λήξης
της οικονοµικής χρήσης για τον όµιλο).
[Πηγή: Euro2day, 5 Οκτωβρίου 2012]
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__

Μεταβολή Συµµετοχής της Alpha Bank στην ΑΕΓΕΚ

Η Alpha Bank γνωστοποιεί ότι στις 02.10.2012, το ποσοστό που κατείχε άµεσα στην ΑΕΓΕΚ
ανήλθε από 7,84% σε 32,84% (7,84% άµεσο ποσοστό και 25% έµµεσο ποσοστό µέσω της
εταιρίας ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε.). Η µεταβολή επήλθε λόγω σύστασης ενεχύρου επί του συνόλου
των µετοχών της εταιρίας ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., ήτοι επί 11.100.571 µετοχών, εκ των οποίων
επί αριθµού 8.326.466 µετοχών τα σχετικά δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τη δανείστρια
τράπεζα Alpha Bank, ως εκπρόσωπο των Οµολογιούχων ∆ανειστών.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιριών, 5 Οκτωβρίου 2012]

__

Πώληση της Marathon Bank από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχώρησαν όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις των
εποπτικών αρχών στις Η.Π.Α. προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του ποσοστού
συµµετοχής της στην Marathon Banking Corporation Νέας Υόρκης (98,5%) στην Investors
Bancorp Inc. Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µεταβίβασης εκτιµάται ότι θα είναι η ∆ευτέρα,
15 Oκτωβρίου 2012.
H Investors Bancorp, µε έδρα το New Jersey των ΗΠΑ, έχει ενεργητικό 11,4
δισεκατοµµυρίων δολαρίων και προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στο New Jersey και τη Νέα
Υόρκη. Το τίµηµα που αντιστοιχεί στο ποσοστό που µεταβιβάζεται ανέρχεται σε 133
εκατοµµύρια δολάρια σε µετρητά, 1,5 φορές τα ενσώµατα ίδια κεφάλαια (tangible book
value) της Marathon Bank.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, 5 Οκτωβρίου 2012]

__

Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση – Εθνική Τράπεζα προς Eurobank Ergasias

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την
απόκτηση όλων των κοινών ονοµαστικών µετοχών Eurobank Ergasias, προτείνοντας ως
αντάλλαγµα προς τη δεύτερη νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (µε νέα ονοµαστική αξία) της
πρώτης, βάσει της σχέσης 58 νέες µετοχές της Εθνικής Τράπεζας έναντι 100 µετοχών της
Eurobank Ergasias. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των µετοχών της
Eurobank, οι νυν µέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας και οι νυν µέτοχοι της Eurobank Ergasias θα
εκπροσωπούνται στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της ενιαίας τράπεζας, µε την ονοµασία Εθνική
Τράπεζα, κατά 75% και 25% αντίστοιχα.
Οι κεφαλαιοποιήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank Ergasias ανέρχονταν
αντίστοιχα σε 1,92 δισεκατοµµύρια ευρώ και σε 603 εκατοµµύρια ευρώ την Πέµπτη 4
Οκτωβρίου 2012.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εθνικής Τράπεζας, 4 Οκτωβρίου 2012]
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Πώληση Ποσοστού Κλάδου – της Folli Follie προς την Dufry

Η Folli Follie Group ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συµφωνία για την πώληση ποσοστού 51%
του κλάδου ταξιδιωτικού εµπορίου, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση
καταστηµάτων πωλήσεων αφορολογήτων ειδών, στην ελβετική Dufry AG.
Σε εκτέλεση της υπογραφείσας συµφωνίας, η Folli Follie Group θα προβεί σε άµεση
απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εµπορίου, ο οποίος θα εισέλθει σε θυγατρική του
οµίλου. Η απορροφούσα τον κλάδο θυγατρική εταιρία, στην οποία θα µεταφερθεί ο
δανεισµός του κλάδου ύψους 335 εκατοµµυρίων ευρώ θα προχωρήσει σε ισόποση
αναχρηµατοδότηση σύµφωνα µε κοινοπρακτικό πρόγραµµα οµολογιακού δανείου. Μετά την
ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της
απορροφούσας τον κλάδο θυγατρικής εταιρίας αντί τιµήµατος 200,5 εκατοµµυρίων ευρώ και
θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε 4 χρόνια σε εύλογη εµπορική αξία.
Ως συνέπεια της ανωτέρω συναλλαγής και της εισροής του τιµήµατος, ο καθαρός τραπεζικός
δανεισµός της Folli Follie Group (εξαιρουµένων των συµβάσεων χρηµατοδοτικών
µισθώσεων leasing) σχεδόν θα εξαλειφθεί.
Η Folli Follie Group ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει αµέσως τη διαδικασία απόσχισης του
κλάδου ταξιδιωτικού εµπορίου. Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί µετά την απόσχιση
του κλάδου και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
[Πηγή: Ανακοίνωση Follie Follie, 4 Οκτωβρίου 2012]

__

Υγεία – Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου

Η εταιρία ανακοίνωσε τη σύναψη συµφωνίας µε τις πιστώτριες τράπεζες για έκδοση
κοινού εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους 95 εκατ. ευρώ µε σκοπό την
αναχρηµατοδότηση του τραπεζικού δανεισµού της.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, 4 Οκτωβρίου 2012]

__

Ανάληψη Έργου - Μέτκα

Η εταιρία Μέτκα, µέλος του Οµίλου Μυτιληναίου, ανακοίνωσε ότι έλαβε επιστολή ανάθεσης
έργου σχετικά µε την επέκταση ενός υπάρχοντος σταθµού ηλεκτροπαραγωγής στην
Ιορδανία. Η Ιορδανία είναι η 8η χώρα στην οποία η Μέτκα υλοποιεί έργα µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο αφορά στη µελέτη, προµήθεια, κατασκευή και
θέση σε λειτουργία µιας µονάδας ισχύος 143 MW που αποτελεί επέκταση σε υπάρχουσα
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική αξία του συµβολαίου είναι 111,88 εκατοµµύρια
ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 28 µήνες από την ανάληψη. Ο αναθέτων φορέας είναι η
Samra Electric Power Co. (SEPCO) και το έργο θα πραγµατοποιηθεί στη Ζάρκα, κοντά στο
Αµµάν, Ιορδανίας.
[Πηγή: Ανακοίνωση Εταιρίας, Capital.gr, 25 Σεπτεµβρίου 2012]
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Ενδεικτικές Αντλήσεις Καινοτοµικών Κεφαλαίων (Venture Capital)
Τοµείς / Κλάδος Τεχνολογίας - Μάρτιος 2012 από το www.wtmnews.gr (στην Αγγλική γλώσσα)

URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(δολάρια ΗΠΑ)

www.precisionhealthmedia.com

Precision Health Media (formerly Good Health
Media) delivers specific health condition
audiences to pharma and consumer brands.

$1M

www.leetchi.com

Leetchi is a group payment application. The
service allows users to collect and manage
money for a group.

$5.5M

www.cometsolutions.com

Comet Solutions, Inc. provides software
applications that enable manufacturers to
develop product development process.

$4M

http://englishhelper.com/

EnglishHelper offers innovative products and
world-class service that address the English
Language training needs of educational
institutions as well as industry.

$550k

http://openmile.com/

Open Mile’s business utilizes the best aspects of
web and mobile technology to empower shippers
and carriers to interact, collect market
intelligence and match demand with capacity all
in real-time.

$3M

http://www.adaptivity.com/

Adaptivity was created to address the design
challenges facing enterprise IT. They are
leveraging their proven experience, industry
partnerships and lessons learned to create a
codified intelligent design platform to enable
enterprise IT to optimize, re-design and create
new systems in a dynamical, virtual and agile
manner.

$3M

http://www.brazencareerist.com/

Brazen is a career-management site for high
achieving young professionals and ambitious
college students. The site helps you meet new
people, find a job, and build relevant
relationships to advance your career.

$100k

Πηγή: www.wtmnews.gr
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URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(εκατ. δολάρια ΗΠΑ)

http://canwestudios.com/

CANWE STUDIOS is a mobile application
development company building a platform for
social geospacial apps that match individuals
in context, including business, recruitment
and nightlife.

$1.5M

http://www.forgerock.com/

ForgeRock is the global open source vendor
behind the I³ Open Platform. ForgeRock
identity-oriented middleware powers solutions
for thousands of the world’s largest
companies and government organizations.

$7M

http://www.silverspringnet.com/

Silver Spring Networks builds networks that
enable a utility to make the business changes
necessary today to improve efficiency,
reliability, and customer service while
reducing costs.

$30M

http://www.itadsecurity.com/

ITADSecurity is focused on the concept of
mitigating the risk of an organizational data
breach with an application called "The
Watchdog".

$75k

http://www.mtzl.net/

Mobile Transactions International leverages
mobile technology and an agent network to
enable financial transactions across the
Zambian economy.

$4M

http://www.plyfe.me/

plyfe (www.plyfe.me) is a revolutionary new
company that gives any consumer the ability
to be rewarded for their digital, social, mobile
and real-world activities (through plyfe.me or
on partners properties), by earning points that
can be redeemed for real prizes and products.

$1M

http://www.receptos.com/

Receptos is a privately-held drug discovery
and development company which utilizes
pioneering G protein-coupled receptor
(GPCR) technology to facilitate informationdriven drug design for developing best- and
first-in-class drugs.

$10.8M

Πηγή: www.wtmnews.gr

17

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)

∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(δολάρια ΗΠΑ)

http://www.bloom.com/

Bloom.com’s mission is that customers will
never buy the wrong beauty products
again. Through “social beauty” they are
able to harness the wisdom and
experiences of thousands of women, to
provide an unbiased, trusted source for all
things beauty.

$5.4M

http://skbp.com/index.asp

SK biopharmaceuticals aims to become a
top tier specialty pharmaceutical company
with global new drugs & innovative
pipeline in CNS / metabolic disorders and
to provide world class specialized
pharmaceutical manufacturing services.

http://www.trendslide.com/

Trend slide is a mobile business
intelligence solution designed to bring
people the most important trends in the
palm of their hand.

$100k

http://getworksimple.com/

WorkSimple’s Social Performance platform
is as easy to use as your favorite Social
Network. WorkSimple is the social
performance choice for small-to-midsized
companies and groups within large
organizations who are looking for a
performance platform that employees love
using.

$250k

http://www.molecularimaging.com/

Molecular Imaging, Inc. is a specialty
contract research organization (CRO)
located in Ann Arbor, Michigan. Molecular
Imaging employs a wide array of imaging
technologies, including MRI, micro-CT,
micro-PET and optical (two-dimensional
and molecular fluorescence tomography)
to quantitatively measure response to
therapy at anatomical, functional and
molecular levels.

$9.9M

http://launch.spotflux.com/

Spotflux is a NYC based company which
develops several unique technologies that
bypass censoring technologies, protect
privacy, and allow users all over the world
to browse an open and free internet.

$1M

Πηγή: www.wtmnews.gr
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URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(δολάρια ΗΠΑ)

http://www.crowdipr.com/

CrowdIPR is an online professional
network of technology and intellectual
property experts that utilizes the collective
knowledge of its members to provide
easily accessible and affordable
intellectual property research services.

$135k

http://www1.exinda.com/

Exinda is a proven global supplier of next
generation WAN Optimisation and
Application Acceleration products.

$12M

http://www.bg-medicine.com/

BG Medicine is a life sciences company
focused on the discovery, development,
and commercialization of novel diagnostic
tests based on biomarkers for high-value
market opportunities in healthcare that
they identify.

$15M

https://gli.ph/

Gliph is a new service created to help
people connect safely, without having to
share personal private info.

$25k

http://www.globesherpa.com/

GlobeSherpa is focused on mobile
ticketing and commercializing
opportunities to transform smartphones
into payment and redemption devices.

$25k

http://showkicker.com/

Crowd-booking platform for live music fans
that reduces financial risk for bands and
venues.

$25k

Πηγή: www.wtmnews.gr

19

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)

∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(δολάρια ΗΠΑ)

http://www.articleonepartners.com/

Article One Partners, LLC, an online
research community, provides
compensation for submitting prior art
evidence for selected patents. It serves
medical diagnostics, pharmaceutical, and
software sectors.

$7M

http://www.4s3bioscience.com/

4s3 Bioscience is developing therapies for
orphan genetic muscle diseases utilizing a
novel antibody-based targeting system
capable of enhanced intracellular delivery.

$20M

http://www.cloudsherpas.com/

Cloud Sherpas is the world's leading
Google Apps cloud service provider. As a
founding member of the Google Apps
Authorized Reseller program and a longtime Google Enterprise partner, Cloud
Sherpas has migrated over one million
users across all major industries from
legacy, on-premise messaging systems to
Google Apps.

$20M

http://info.drillinginfo.com/

Drilling Info accelerates workflows and
business critical decision processes for the
oil and gas industry resulting in faster,
smarter, safer exploration and production
of global resources with their
comprehensive array of information,
intelligence and analysis platforms.

$165M

http://www.sunnovations.com/

Sunnovations' solar water heating
technology allows for residential systems
that have all of the attributes that have
been lacking in the US market:
affordability, simplicity and standardization.

$200k

Πηγή: www.wtmnews.gr
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Παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα.

Πηγή: FactSet, Οκτώβριος 2012.

Ρυθµός Εξέλιξης Κερδών ανά
Μετοχή
(Weighted EPS Change in %)
Έτη 2011, 2012, 2013)
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) είναι µια ανεξάρτητη εταιρία που παρέχει αναλυτική
εταιρική έρευνα, ποιοτική αποτίµηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις και
/ ή οργανισµούς. Οι υπηρεσίες της VRS περιλαµβάνουν αποτιµήσεις άυλων στοιχείων, επιχειρηµατικών
µονάδων και παγίων στοιχείων. Η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα της VRS εστιάζεται στην παροχή
ανεξάρτητης εταιρικής έρευνας και ανάλυσης στους θεσµικούς και ιδιώτες πελάτες / συνδροµητές.
Η VRS δεν είναι χρηµατιστηριακή εταιρία και δεν διενεργεί συναλλαγές σε αξιόγραφα κάθε είδους. Η VRS
δεν είναι επενδυτική τράπεζα και δεν λειτουργεί ως ανάδοχος για οποιαδήποτε µορφή αξιόγραφων.
Η πληροφόρηση που περιλαµβάνεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε δεδοµένα που έχουν ληφθεί από
αναγνωρισµένες στατιστικές υπηρεσίες, δηµοσιευµένες αναφορές ή πληροφορίες, ή άλλες πηγές που
θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή δεν έχει εξακριβωθεί από τη VRS και η VRS δεν
παραθέτει δηλώσεις για την ακρίβεια και την πληρότητά της πληροφόρησης αυτής.
Απόψεις, εκτιµήσεις και δηλώσεις υποκειµενικές σε φύση που δηλώνονται στην έρευνά της,
αντιπροσωπεύουν την κρίση της VRS κατά το χρόνο δηµοσίευσης των αναλύσεών της και υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και παρέχονται σε πνεύµα καλής θελήσεως και χωρίς νοµική
ευθύνη. Επιπρόσθετα, µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι οικονοµικές, τεχνικές και ποσοτικές
απόψεις, εκτιµήσεις και δηλώσεις δεν βρίσκονται σε συµφωνία.
Η πληροφόρηση αλλά και οποιαδήποτε δηλωθείσα άποψη δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή
πρόταση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε µετοχών, δικαιωµάτων προτίµησης, µετατρέψιµων
αξιόγραφων ή δικαιωµάτων προαίρεσης των «καλυπτόµενων εταιριών» σε οποιαδήποτε περίπτωση.
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