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Θέμα:  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ‘ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ’ ΑΠΟ ΤΗΝ EMERGING CAPITAL LIMITED  
 
Η EMERGING CAPITAL LIMITED, ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Hong Kong με αριθμό εγγραφής 
1709166 και αντικείμενο την κατοχή μετοχών για επενδυτικούς σκοπούς (η “ECL”, ο “Προτείνοντας”), 
απέκτησε στις 31 Μαρτίου 2020 μέσω προ-συμφωνημένων συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου (το “ΧΑΚ”) 2.275.092 εισοδηματικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία (οι 
“Εισοδηματικές Μετοχές”, “ΤΙNC”) και 2.448.083 κεφαλαιουχικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η 
κάθε μία (οι “Κεφαλαιουχικές Μετοχές”, “TCAP”) της εταιρείας ‘Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ’ (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία», η «Τρίαινα»).  
 
Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τρίαινας ανέρχεται 
σε €5.798.874,25 διαιρεμένο σε 2.728.882 Εισοδηματικές Μετοχές, σε 2.728.882 Κεφαλαιουχικές 
Μετοχές και σε 1.364.441 διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία (οι “Διεθνείς Μετοχές”, 
“TINT”).  
 
Με τις πιο πάνω συναλλαγές, η ECL απόκτησε το 83,37% των Εισοδηματικών Μετοχών (TINC) και 89,71% 
των Κεφαλαιουχικών Μετοχών (TCAP) και κατ’ επέκταση το 69,23% του συνολικού εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Τρίαινας.  
 
Κατά συνέπεια, η ECL υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 13 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς 
Νόμου, Ν.41(I)/2007, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος”), να υποβάλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση 
Εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Τρίαινας, και με την παρούσα ανακοινώνει, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Άρθρου 6(2) του Νόμου, την οριστική της απόφαση για διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας 
πρότασης εξαγοράς (η “Δημόσια Πρόταση”) προς όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για 
την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, σε μετρητά.  
 
Πρόσωπα τα οποία βάσει του Νόμου θεωρούνται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την ELC δεν κατέχουν 
οποιεσδήποτε μετοχές της Τρίαινας. Επιπρόσθετα, η ECL δεν ενεργεί σε συνεννόηση με οποιοδήποτε 
πρόσωπο. Έχει όμως εξασφαλίσει αμετάκλητη δέσμευση από την SFS Group Public Company Ltd, μέτοχο 
της Τρίαινας, για αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για 1.029.598 Διεθνείς Μετοχές που αντιστοιχούν στο 
75,46%των Διεθνών Μετοχών και 15,09% του συνολικού κεφαλαίου της Τρίαινας. Το σύνολο των 
μετοχών που θα κατέχει η ELC στην Τρίαινα μετά την αμετάκλητη δέσμευση ανέρχεται σε 5.752.773, ήτοι 
84,32% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τρίαινα. 
 
Με βάση τα ποσοστά που κατέχει η ECL, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται άνευ όρων. Συνεπώς, η Δημόσια 
Πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής με βάση το Άρθρο 10(1) του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία άλλη 
προϋπόθεση.  



Η προτεινόμενη αντιπαροχή που θα προσφερθεί για κάθε μία (1) μετοχή της Τρίαινας, ανεξαρτήτως 
τάξης, ανέρχεται στα €0,0087 (0,87 σεντς), η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά στους δικαιούχους που 
θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση. 
 
Ο Προτείνοντας έχει προβεί σε διευθετήσεις με πιστωτικό ίδρυμα για την καταβολή της απαιτούμενης 
αντιπαροχής προς τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση. 
Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας 
Πρότασης, (το “Έγγραφο”) το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και την Οδηγία 
ΟΔ41-2007-03 του 2012 (Κ.Δ.Π. 464/2012) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) 
αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. 
 
Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του Εγγράφου από την Επιτροπή, το οποίο θα 
υποβληθεί στην Επιτροπή εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.  
 
Ο Προτείνοντας  διευκρινίζει ότι αν με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης αποκτήσει ποσοστό πέραν του 
90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τρίαινας, και ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 36 του 
Νόμου, δεν προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη 
μεταβίβαση των υπόλοιπων μετοχών της Τρίαινας. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Νόμου και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-01 του 
2012 (Κ.Δ.Π. 462/2012) της Επιτροπής. 
 
Η Sharelink Securities and Financial Services Limited ενεργεί ως Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης/ 
Χειριστής Ανάδοχος του Προτείνοντα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Δημόσιας 
Πρότασης σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 του ΧΑΚ ως έχει τροποποιηθεί.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Emerging Capital Limited 
O Προτείνοντας  
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