ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που
εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ.
19019, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8124201000, Α.Φ.Μ.: 998283329, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ήδη μέτοχος της
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στα
Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 270201000, Α.Φ.Μ.: 098007620, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατά ποσοστό 98.96% επί του
μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49γ παρ. 4
του Ν. 2190/1920 ότι:
Με τη με αριθ. 47/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας – ΓΑΚ/ΕΑΚ: 538031/442/22.05.2017) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 49γ του νόμου 2190/1920, έγινε δεκτή η από 19/05/2017 αίτηση της εταιρίας με την
επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και της επετράπη, υπό την ιδιότητά της
ως μετόχου πλειοψηφίας σε ποσοστό 98,96%, να εξαγοράσει τις 72.697 μετοχές των
μειοψηφούντων μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην τιμή του ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€) ανά μετοχή, με
παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων
δεκατριών ευρώ και εννέα λεπτών (143.213,09 €) που αντιστοιχεί στην προσδιορισθείσα αξία των
72.697 μετοχών, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους
μετόχους, ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους και εφόσον έχει προηγηθεί από τον
πλειοψηφούντα μέτοχο δημόσια δήλωση με τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν.
2190/1920.
Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των μετοχών υπό του Δικαστηρίου έγινε βάσει της από
28/04/2017 αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.»,
περί της πραγματικής αξίας της κάθε μετοχής.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», δηλώνει
δημόσια προς τους μετόχους μειοψηφίας της «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι, ασκεί
το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της με
αριθ. 47/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι του τιμήματος του ενός
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€), υπό τους ακόλουθους όρους:
1. Η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» μετά από σχετική σύμβαση με το
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής: η Τράπεζα
Πειραιώς ή το πιστωτικό ίδρυμα) έχει αναθέσει στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα την υλοποίηση της
διαδικασίας καταβολής του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών των
μειοψηφούντων μετόχων.
2. Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το δικαιούμενο αντίτιμο της αξίας των
μετοχών του οφείλει α) να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από την13
Δεκεμβρίου 2019 έως την 30 Ιουνίου 2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και β) να αποδείξει τη
μετοχική αυτού ιδιότητα προσκομίζοντας προς τούτο όποιο νομιμοποιητικό της ιδιότητάς του
έγγραφο κρίνεται απαραίτητο (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, αντίγραφο εκτύπωσης Μερίδας
Επενδυτή ΣΑΤ), προκειμένου να εισπράξει το αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών του χρηματικό
ποσό. Για τους μετόχους – νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα κατά νόμο
προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και η προσήκουσα εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο
του εμφανιζόμενου φυσικού προσώπου στο πιστωτικό ίδρυμα.
3. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα, μετά τη διαπίστωση, σύμφωνα με το εις χείρας του
μετοχολόγιο, της ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον έλεγχο της νομιμοποίησής του, θα
καταβάλει στο μέτοχο μειοψηφίας που θα προσέρχεται σε κατάστημα της τράπεζας το χρηματικό
ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών του, είτε με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ή θα
ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε σε μετρητά.
4. Η ως άνω καταβολή του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους μειοψηφίας, μπορεί να
γίνει ως ανωτέρω αναφέρθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς από τις 13 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 30
Ιουνίου 2020.
Ειδική μνεία γίνεται στη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πέρας της ως άνω
ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησομένη παράταση, να παρακαταθέσει στο Ταμείο
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Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του ανταλλάγματος που δεν
αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν να επικοινωνούν με την
εταιρεία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» στο τηλέφωνο 2103541600 (υπεύθυνος
κος Μαρίνος Σταματόπουλος).
Σπάτα, 6/12/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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