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Η ΕΤΑΙΡΙΑ “INFO – QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” 

 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
 

ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 

(δ.τ “UNISYSTEMS A.Ε.E.”) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ,  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 
 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 1,85 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

(σύμφωνα με το νόμο 3461/2006) 
 

Η εταιρία “INFO–QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (ο 
“Προτείνων”) ενημέρωσε εγγράφως την 21η Δεκεμβρίου 2006, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS 
A.Ε.E.” (η “Εταιρία”), για τη διενέργεια προαιρετικής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών (η 
“Δημόσια Πρόταση”) της Εταιρίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο πληροφοριακού δελτίου (το 
“Πληροφοριακό Δελτίο”) σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3461/2006. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
Ο Προτείνων, αρχικά στους όρους της Δημόσιας Πρότασης ανέφερε ότι αυτή θα ισχύσει, εφόσον, κατά 
τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που θα έχουν εγκύρως και νομίμως 
προσφερθεί στον Προτείνοντα, μαζί με τις μετοχές τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, κατέχει 
πλέον εκείνων που τυχόν θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον 
με 13.479.305 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σήμερα υπέβαλλε αναθεωρημένη Δημόσια 
Πρόταση σύμφωνα με την οποία η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο 
Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Ο Προτείνων, αρχικά στους όρους της Δημόσιας Πρότασης ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της 
Δημόσιας Πρότασης, σταθμίζοντας προσεκτικά τις τότε κρατούσες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσοστού των Μετοχών που θα έχουν αποκτηθεί, θα εξετάσει τη πιθανότητα υποβολής αίτησης για τη 
διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Σήμερα υπέβαλλε αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με την οποία με την ολοκλήρωση της 
Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης παραμένουν ίδιοι.  

 

Η πραγματοποίηση (και η αναθεώρηση) της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την έγκριση του 
Πληροφοριακού Δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης, από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όταν το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης εγκριθεί από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της 
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Δημόσιας Πρότασης. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με το νόμο 
3461/2006, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την 
αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο 
(εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με 
τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας 
ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή 
κανονισμού.  
 

Αθήνα, 05.02.2007 

 
 

________________________ 
 


