Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την
«OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a r.l »
των μετοχών της εταιρείας
«ΙΑΣΩ ΑΕ»

Η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a r.l» (Προτείνων), μετά τη λήξη της
δημόσιας πρότασης (εφεξής η Δημόσια Πρόταση) που υπέβαλε προς τους μετόχους της «ΙΑΣΩ ΑΕ» για την
εξαγορά των μετοχών τους, απέκτησε ποσοστό μεγαλύτερο του 90,00% επί του συνόλου του μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006,
απέκτησε το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας
(δικαίωμα εξαγοράς), των οποίων οι κάτοχοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.
Η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των μετοχών της Εταιρείας
είναι σύμφωνη με τα άρθρα 27 και 27α του Ν. 3461/2006 και με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ.
1/644/22.4.2013 και 3/926/26.8.2021 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών σας ως μέτοχος που δεν
αποδέχθηκε τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων θα σας καταβάλει το ποσό των EUR 1,50 ανά κοινή μετοχή
(αντάλλαγμα εξαγοράς), το οποίο είναι ίδιο με αυτό που έλαβαν οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν τη Δημόσια
Πρόταση.
Ο Προτείνων δεν θα καταβάλει εκ μέρους σας και για λογαριασμό σας τα δικαιώματα καταχώρισης
που καταβάλλονται στην Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της απόφασης
υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 της Ε.Χ.Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Ο Προτείνων δεν θα καταβάλει τον αναλογούντα φόρο επί μεταβιβάσεων μετοχών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% επί της αξίας της συναλλαγής.
Συνεπώς οι προαναφερθείσες κρατήσεις θα σας επιβαρύνουν ως αποδεχθείς/αποδεχθείσα τη
διαδικασία δικαιώματος εξαγοράς μέτοχος.
Η 09 Σεπτεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΙΑΣΩ ΑΕ»
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Προκειμένου να εισπράξετε το ποσό που σας αναλογεί στο πλαίσιο της άσκησης από τον
Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΤΕ από
την 10/09/2021 έως και την 14/09/2021 και να υπογράψετε την ειδική εξουσιοδότηση (σύμφωνα με
την 4/403/08.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), με βάση την οποία η Τράπεζα θα εισπράξει
για λογαριασμό σας το αντίτιμο που αναλογεί στις μετοχές σας και θα πιστώσει ηλεκτρονικά το λογαριασμό
που τηρείτε στην ΕΤΕ και στον οποίο πιστώνονται τα μερίσματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας. Η
πίστωση του ανταλλάγματος εξαγοράς στο λογαριασμό σας θα πραγματοποιηθεί την 16/09/2021.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε σε κατάστημά της ΕΤΕ για να υπογράψετε την ειδική
εξουσιοδότηση (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο), μπορείτε μετά την 16/09/2021 να
απευθυνθείτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να εισπράξετε το αντάλλαγμα εξαγοράς
των μετοχών σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Καταστήματα της
Εθνικής Τράπεζας ή στα τηλέφωνα 210 947.78.57 και 210 947.78.94.

