Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας
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Σημαντική Ανακοίνωση
Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή
χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα
ιστοσελίδα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα
ιστοσελίδα, αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των ομολογιών της Εταιρείας με έκδοση Κοινού Ομολογιακού
Δανείου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 08.06.2017, μόνον
όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει,
και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 09.06.2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.
3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:
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της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.-Χρηματιστήριο Αθηνών»
(athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
της Εταιρείας (http://www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-deltio-omologou/),
της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/Sunlight),
της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224)
της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»
(https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr),
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investmentproducts),
της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight) και
της «AXIA VENTURES GROUP LTD» (http://www.axiavg.gr/ell/prospectus).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα
γραφεία της Εταιρείας, των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων,
καθώς και των Λοιπών Αναδόχων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων
της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην
παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή
πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής
δεν συνιστούν διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση
προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές
αξίες. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να
διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την
επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιό της.
Για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο πατήστε εδώ.

