
 
 
 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας Πρότασης της “ISQuare A.E.” προς τους 
µετόχους της “RAINBOW A.E.” & ∆ικαιώµατος Εξόδου 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 

σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόµος»), η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ISQuare – 

Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

 

1. Την 4η Αυγούστου 2009, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση (η «∆ηµόσια Πρόταση») 

για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας» (η 

«Εταιρία»), οι οποίες δεν κατέχονταν άµεσα ή έµµεσα από τον Προτείνοντα την 31/7/2009, ηµεροµηνία που 

κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης, ήτοι 1.532.614 µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

σε ποσοστό 20,4349% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της 

Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό ή συντονισµένα µε τον 

Προτείνοντα σε σχέση µε τη ∆ηµόσια Πρόταση, εκτός από τη µητρική εταιρία Info-Quest A.E.B.E. και τους κ. 

κ. Θεόδωρο Φέσσα, υπό την ιδιότητα του βασικού µετόχου της Info-Quest A.E.B.E., και Ευτυχία Κουτσουρέλη 

– Φέσσα υπό την ιδιότητα της µετόχου της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. και συζύγου του κ. Θ. Φέσσα. 

  

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 24η Αυγούστου 2009 µε την υπ’ αριθ. 3/520/24-8-2009 απόφασή της 

ενέκρινε το περιεχόµενο του πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό ∆ελτίο») της ∆ηµόσιας Πρότασης 

και η περίοδος αποδοχής άρχισε την Πέµπτη 27 Αυγούστου 2009 και έληξε την Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 

2009.  

 

3. Κατά τη ∆ηµόσια Πρόταση προσεφέρθησαν εγκύρως από 36 συνολικά µετόχους 161.683 συνολικά 

µετοχές, ήτοι µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,1558% επί του συνολικού καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 
 
4. Παράλληλα, από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της ∆ηµόσιας Πρότασης µέχρι και την 24η Σεπτεµβρίου 

2009, ο Προτείνων προέβη στην απόκτηση χρηµατιστηριακώς 1.016.089 µετοχών που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό 13,5479% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου 

της Εταιρίας. Όλες οι προαναφερόµενες αγορές µετοχών της Εταιρίας δηλώθηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόµου. Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης  

 



 

 

η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. και οι κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη, πρόσωπα που ενεργούν 

συντονισµένα µε τον Προτείνοντα, δεν κατείχαν άµεσα µετοχές της Εταιρίας. 

 

5.  Ο Προτείνων εποµένως  κατέχει µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης 7.145.158 µετοχές που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,2688% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. 

 

6. Η µεταβίβαση των µετοχών που προσεφέρθησαν εγκύρως κατά τη ∆ηµόσια Πρόταση και οι σχετικές 

καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγµατοποιηθούν κατά την τρίτη (3η) εργάσιµη ηµέρα µετά την υποβολή στην 

Ε.Χ.Α.Ε. όλων των απαραιτήτων για τη µεταβίβαση εγγράφων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης. 

Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιµη ηµέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω καταχώρηση µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 του Πληροφοριακού ∆ελτίου θα καταβληθεί σε κάθε έναν αποδεχόµενο 

µέτοχο το προσφερόµενο τίµηµα, ανάλογα µε τον τρόπο που έχει επιλέξει στην δήλωση αποδοχής του, κατά 

τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.5 του Πληροφοριακού ∆ελτίου. Η καταβολή του προσφεροµένου τιµήµατος 

σε κάθε έναν αποδεχόµενο µέτοχο και η πίστωση των µεταβιβαζοµένων µετοχών στην µερίδα Σ.Α.Τ. του 

Προτείνοντος αναµένεται ότι θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009. 

 

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου στην περίπτωση όπου µετά από διενέργεια ∆ηµόσιας Πρότασης ο 

Προτείνων κατέχει κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% 

του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγοράς Εταιρίας δικαιούται να απαιτήσει τη µεταβίβαση σε 

αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά Εταιρίας τις οποίες δεν κατέχει. Ο Προτείνων 

µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Πρότασης έχει υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό και ως εκ τούτου προτίθεται εντός 

περιόδου τριών (3) µηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής να ασκήσει το εν λόγω δικαίωµά του, 

υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το τίµηµα που θα καταβληθεί στους 

εναποµείναντες µετόχους της Εταιρίας θα είναι το ίδιο µε αυτό που θα καταβληθεί στους Μετόχους που 

απεδέχθησαν τη ∆ηµόσια Πρόταση, δηλαδή 1,46 ευρώ ανά µετοχή. Η περίοδος εξάσκησης του ∆ικαιώµατος 

Εξαγοράς λήγει την Πέµπτη 24 ∆εκεµβρίου 2009. 

 

8. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου οι εναποµείναντες Μέτοχοι έχουν επίσης δικαίωµα να 

πωλήσουν στον Προτείνοντα και ο Προτείνων έχει υποχρέωση να αγοράσει τις µετοχές τους έναντι 1,46 ευρώ 

ανά µετοχή εντός περιόδου τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της 

∆ηµόσιας Πρότασης. Η περίοδος εξάσκησης του ∆ικαιώµατος Εξόδου λήγει την ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 

2009. 

 

Καλλιθέα 28 Σεπτεµβρίου 2009 




