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ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1)
από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν βασιστεί σε δεδοµένα που
έχουν ληφθεί από αναγνωρισµένες στατιστικές υπηρεσίες, δηµοσιευµένες αναλύσεις ή
ανακοινώσεις, ή άλλες πηγές, που θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές
δεν έχουν εξακριβωθεί από την VRS, και η VRS δεν κάνει δήλωση ως προς την ακρίβεια και
πληρότητα αυτών.
Οι πληροφορίες ή οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν αποτελούν
προσφορά για την πώληση ή προτροπή για την προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε µετοχών,
δικαιωµάτων, µετατρέψιµων αξιόγραφων ή δικαιωµάτων προαίρεσης των «καλυπτόµενων
εταιριών» σε καµία περίπτωση.

Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος της παρούσας αναφοράς.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2)
από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)
Οι ειδήσεις και οι στατιστικές αναφορές εταιρικών πράξεων οι οποίες παρουσιάζονται στο
παρόν δελτίο αποτελούν προϊόν επιλεκτικής ανάλυσης και επεξεργασίας και δεν
αντιπροσωπεύουν ή καλύπτουν πλήρως τους αντίστοιχους κλάδους ή ευρύτερους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Επίσης οι ανωτέρω πληροφορίες παρατίθενται βάσει της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας
αναφοράς χωρίς να δίνεται στο παρόν δελτίο η σχετική ενηµερωµένη πληροφόρηση για τα
επόµενα στάδια εξέλιξης της εταιρικής πράξης µέχρι τη χρονική στιγµή ηλεκτρονικής και
έντυπης κυκλοφορίας του παρόντος δελτίου.
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

__

Ελληνικές Εταιρικές Συµφωνίες ανάµεσα σε ∆ιεθνή Deals

Αρκετά ονόµατα Ελλήνων επιχειρηµατιών εµφανίσθηκαν στη λίστα των εταιριών που
χρηµατοδοτήθηκαν διεθνώς το Σεπτέµβριο και τον Αύγουστο του 2011. Μεταξύ αυτών, οι
Στέλιος Σιδήρογλου – Ντούσκος της Locu (600.000 δολάρια), Κωνσταντίνος Παπαµιλτιάδης
της Taptu (2,5 εκατ. δολάρια), Ιωάννης Βλασόπουλος της Skyrockit (2,6 εκατ. δολάρια),
Σπύρος Μπούας της Litepoint, και Κωνσταντίνος Αλαταρης της Nevro (58 εκατ. δολάρια).
[Πηγή: www.wtmnews.gr, Οκτώβριος 2011]

__

Εξαγορά της Brigham από τη Statoil

Η Νορβηγική εταιρία Statoil ανακοίνωσε την πρόθεση εξαγοράς της Brigham Exploration µε
έδρα το Τέξας των Η.Π.Α. έναντι τιµήµατος 4,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η εξαγορά αυτή
εντάσσεται στο πρόγραµµα ενίσχυσης της θέσης της Νορβηγικής εταιρίας, η οποία
δραστηριοποιείται στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην αγορά των Η.Π.Α. σε
µη συµβατικές πηγές ενέργειας.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 18 Οκτωβρίου 2011]

__

Εξαγορά της El Paso από την Kinder Morgan

Η Kinder Morgan προέβη σε συµφωνία µε την El Paso για την εξαγορά της δεύτερης έναντι
τιµήµατος 21,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε µετοχές και µετρητά, δηµιουργώντας ένα νέο
ισχυρότερο «παίκτη» στον παγκόσµιο κλάδο ενέργειας. Η Kinder Morgan αναµένεται να
αποτελέσει τη µεγαλύτερη midstream εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια
Αµερική, λειτουργώντας αγωγούς συνολικού µήκους 67.000 µιλίων στην Αµερικανική ήπειρο.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 16 Οκτωβρίου 2011]

__

Αγορά Ιδίων Μετοχών από την Berkshire Hathaway

Η εταιρία, η οποία διοικείται από τον επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, ανακοίνωσε την έπ’
αόριστον πρόθεση αγοράς ιδίων µετοχών τάξης Α και Β χωρίς να θέτει ανώτερη τιµή αγοράς.
Ο αριθµός µετοχών που θα αγοράσει η Berkshire δεν έχει ακόµη προσδιορισθεί και θα
εξαρτηθεί κυρίως από τα επίπεδα µετρητών της εταιρίας και από τις τιµές επαναγοράς στο
χρηµατιστήριο σε σύγκριση µε την εσωτερική αξία της µετοχής όπως αυτή εκτιµάται από τη
διοίκηση. Σύµφωνα µε αναλυτές, η κίνηση αυτή της Berkshire αποτυπώνει την άποψη του
Γουόρεν Μπάφετ ότι δεν υπάρχουν πλέον επενδυτικές ευκαιρίες σε επίπεδο επιχειρήσεων
και κλάδων µε τις ετήσιες αποδόσεις που ο ίδιος ιστορικά στοχεύει.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 26 Σεπτεµβρίου 2011]
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__

Άντληση Κεφαλαίων από την Tumblr

Η εταιρία Tumblr, η οποία µέσω της ιστοσελίδας της www.tumblr.com προσφέρει υπηρεσίες
blogging και ανάρτησης φωτογραφιών, βίντεο και άλλων εικόνων σε εκατοµµύρια χρήστες
ανά τον κόσµο, ανακοίνωσε ότι άντλησε κεφάλαια ύψους 85 εκατοµµυρίων δολαρίων από
ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριµένη άντληση κεφαλαίων αποτέλεσε νέο κύκλο
χρηµατοδότησης για την εταιρία και διοργανώθηκε από τις εταιρίες Greylock Partners και
Insight Venture Partners. Πριν από αυτόν τον κύκλο, η εταιρία είχε αντλήσει κεφάλαια ύψους
40 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η ιστοσελίδα της εταιρίας έχει επισκέψεις διάρκειας 623
εκατοµµυρίων λεπτών ανά µήνα έναντι 53 δισεκατοµµυρίων λεπτών ανά µήνα για το
Facebook.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 26 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Πρόθεση Εξαγοράς της Goodrich από τη United Technologies

Η Αµερικανική εταιρία κατασκευής εξαρτηµάτων United Technologies προέβη σε πρόταση
εξαγοράς της εταιρίας αεροπορικών εξαρτηµάτων Goodrich έναντι τιµήµατος 16,5
δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε µετρητά. Η United Technologies µε κεφαλαιοποίηση ύψους
69 δισεκατοµµυρίων δολαρίων θα προβεί σε έκδοση νέων µετοχών αξίας 4,6
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ενώ θα συνάψει δανεισµό ύψους 15 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τη συµφωνία εξαγοράς.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, Reuters, 22 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Έγκριση Εξαγοράς της Foster’s από τη SABMiller

Οι αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού της Αυστραλίας ενέκριναν την πρόταση εξαγοράς της
εγχώριας εταιρίας Foster’s από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρία SABMiller συνολικού
τιµήµατος 10,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Σύµφωνα µε τις αρχές, η εξαγορά δεν θα
επηρεάσει τις ισορροπίες και τα µερίδια αγοράς σε επίπεδο ανταγωνισµού στην
Αυστραλιανή αγορά µπύρας, στην οποία η Foster's παράγει και διαθέτει 7 από τις 10
µεγαλύτερες σε µερίδιο αγοράς µπύρες στη χώρα. Η εν λόγω εταιρική συναλλαγή αποµένει
να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
[Πηγή: Associated Press, Σεπτέµβριος 2011]

__

Εταιρικές Συµφωνίες & Deals στην Ασιατική Ήπειρο

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις βασιζόµενες σε κεφάλαια ιδιωτικών συµµετοχών (private
equity-backed M&A) στην Ασιατική ήπειρο παρουσίασαν αύξηση κατά 41% στο 9µηνο του
2011 φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο, 25,4 δισεκατοµµύρια δολάρια, από την τελευταία
κορύφωση της αγοράς κατά το 2007, µε αξία εταιρικών πράξεων ύψους 28,7
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η σηµαντική αυτή άνοδος οφείλεται µεταξύ άλλων στις κινήσεις
µεγάλων εκτός Ασίας εταιριών να εισέλθουν δυναµικά µέσω εξαγορών και συνεργασιών
στην υποσχόµενη Ασιατική αγορά. Τέτοιες εταιρίες ήταν οι Nestle και Serco.
[Πηγή: Thomson Reuters, Σεπτέµβριος 2011]
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__

Εταιρικές Συµφωνίες & Deals στην Αυστραλία

Οι εταιρικές συµφωνίες στην αγορά της Αυστραλίας παρουσίασαν άνοδο κατά 70% κατά το
9µηνο του 2011 σε ετήσια βάση, ανερχόµενες σε 142,8 δισεκατοµµύρια δολάρια, βάσει αξίας
deals, ελαφρώς χαµηλότερα έναντι του ιστορικού υψηλού του 2007 που είχε διαµορφωθεί σε
144,4 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η Αυστραλία αποτελεί την 4η αγορά εξαγορών και
συγχωνεύσεων παγκοσµίως, µετά από τις Η.Π.Α., τη Βρετανία και την Κίνα.
[Πηγή: Thomson Reuters, Σεπτέµβριος 2011]

__

Πρόθεση ∆ηµόσιας Προσφοράς από την China Communications Construction

Οι αρχές κεφαλαιαγοράς της Κίνας ανέφεραν ότι η κρατικά ελεγχόµενη China
Communications Construction υπέβαλλε ένα πρόγραµµα άντλησης κεφαλαίων ύψους 20
δισεκατοµµυρίων γουάν (3,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων) µέσω δηµόσιας προσφοράς
µετοχών και εισαγωγής της στο χρηµατιστήριο της Σαγκάης. Η υλοποίηση αυτής της κίνησης
θα σηµατοδοτούσε την υψηλότερη δηµόσια προσφορά στην αγορά της Κίνας για το 2011,
ακολουθώντας χρονικά την προσφορά µετοχών από την εταιρία κατασκευών φραγµάτων
Sinohydro ύψους 2,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
[Πηγή: Thomson Reuters, Σεπτέµβριος 2011]

__

Εξαγορά της NetLogic Microsystems από την Broadcom

Η Broadcom προέβη σε συµφωνία για την εξαγορά της NetLogic Microsystems έναντι
τιµήµατος 3,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Με την κίνηση αυτή, η πρώτη επιδιώκει την
ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των chips που µεταφέρουν µαζικά δεδοµένα για χρήστες
κινητής τηλεφωνίας και internet. Βάσει του συµφωνηθέντος τιµήµατος, η Broadcom
εξαγοράζει τη NetLogic µε έναν πολλαπλασιαστή πωλήσεων 9 φορών που υποδηλώνει
σηµαντικό premium για άλλες πιθανές εταιρίες – στόχους εξαγοράς του ίδιου κλάδου.
[Πηγή: Bloomberg, Ιούνιος 2011]

__

Ακύρωση Συµφωνίας της T-Mobile από την AT&T

Την 31 Αυγούστου 2011, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των Η.Π.Α. ενηµέρωσε τους επικεφαλείς
της Αµερικανικής εταιρίας τηλεφωνίας AT&T ότι η κυβέρνηση προτίθετο να ακυρώσει την
επικείµενη συµφωνία, ύψους 39 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, της εταιρίας για την εξαγορά
της Αµερικανικής T-Mobile. Η ακύρωση αυτή συνδεόταν µε τις εκτιµήσεις των κυβερνητικών
αρχών ότι η υλοποίηση µιας τέτοιας εξαγοράς – συγχώνευσης θα δηµιουργούσε σηµαντικά
εµπόδια στη διαµόρφωση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισµού στον κλάδο τηλεφωνίας των
Η.Π.Α..
[Πηγή: Reuters, Bloomberg, 3 Σεπτεµβρίου 2011]
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__

Πρόθεση Εισαγωγής Μετοχών - Manchester United

Σύµφωνα µε διεθνείς αναφορές, η Αγγλική οµάδα ποδοσφαίρου Manchester United εξέτασε
το ενδεχόµενο εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο της Σιγκαπούρης µέσω δηµόσιας
προσφοράς µετοχών. Η κίνηση αυτή θα επέτρεπε στην εν λόγω εταιρία να αντλήσει
κεφάλαια ύψους 1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων µε σκοπό τη µείωση του καθαρού της
δανεισµού που ανερχόταν σε 498,7 εκατοµµύρια δολάρια (µε ετήσια τοκοχρεολύσια 72
εκατοµµυρίων δολαρίων) και είχε δηµιουργηθεί επί της περιόδου των Αµερικανών της
ιδιοκτητών της οικογένειας Γκλέιζερ. Η ποδοσφαιρική εταιρία παρουσίασε συνολικά έσοδα
536 εκατ. δολαρίων κατά την τελευταία λογιστική της χρήση.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, CNN, 2 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Εξαγορά Μετοχών της Bank of America από την Berkshire Hathaway

Η Berkshire Hathaway ανέφερε ότι η τράπεζα Bank of America θα πωλούσε 50.000
προνοµιούχες µετοχές στην πρώτη στην τιµή των 100.000 δολαρίων ανά µετοχή. Οι εν λόγω
µετοχές θα παρέχουν µέρισµα της τάξεως του 6% και θα είναι µετατρέψιµες µε υπεραξία
(premium) 5%.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 25 Αυγούστου 2011]

__

Εξαγορά της Motorola Mobility από τη Google Inc.

Η Google προέβη σε συµφωνία εξαγοράς της Motorola Mobility έναντι τιµής 40 δολαρίων
ανά µετοχή και συνολικού τιµήµατος 12,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύει
premium 63% έναντι της τιµής της εταιρίας - στόχου στο χρηµατιστήριο. Η συµφωνία
εγκρίθηκε από τα διοικητικά συµβούλια των δύο εταιριών.
[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, 15 Αυγούστου 2011]

__

Προσφορά για την Εξαγορά της Teléfonos de Mexico

Η América Móvil του Μεξικανού επιχειρηµατία Κάρλος Σλιµ (Carlos Slim) προέβη σε
πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου 40% των µετοχών, που δεν κατείχε ήδη, της Teléfonos de
Mexico (Telmex), µιας πρώην κρατικά ελεγχόµενης εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας στο
Μεξικό. Η συµφωνία ανέρχεται σε 6,5 δισεκατοµµύρια δολάρια και αντιπροσωπεύει ένα
premium 11% έναντι της τιµής της µετοχής της εξαγοραζόµενης εταιρίας.
[συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα]
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[Προσφορά για την Εξαγορά της Teléfonos de Mexico - συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα]

Ο Μεξικάνος επιχειρηµατίας Κάρλος Σλιµ (έτος γέννησης 1940) διαθέτει υπό τον έλεγχό του
σηµαντικές εταιρίες στη χώρα του µεταξύ των οποίων τις Telmex και América Móvil, αλλά και
σε άλλες οικονοµίες διεθνώς. Η αξία των εταιρικών του συµµετοχών ανεχόταν σε 74
δισεκατοµµύρια δολάρια το Μάρτιο του 2011 και σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes
αποτελούσε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσµου για το ίδιο έτος.

[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία, 2 Αυγούστου 2011]

__

Συµφωνία Εξαγοράς της Βρετανικής Northumbrian Water

Ένας σχηµατισµός εταιριών υπό τον επιχειρηµατία Λι Κα Σινγκ (Li Ka-shin) και την εταιρία
του Cheung Kong Infrastructure Holdings µε έδρα το Χονγκ Κονγκ συµφώνησε για την
εξαγορά της Βρετανικής εταιρίας Northumbrian Water έναντι τιµήµατος 3,92
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η εταιρία στόχος αποτελεί εταιρία κοινής ωφελείας στη Βρετανία
στον κλάδο της ύδρευσης. Η συµφωνία αυτή σηµατοδοτεί το “άνοιγµα” της Βρετανικής
οικονοµίας και των στρατηγικών της περιουσιακών στοιχείων σε ξένους επιχειρηµατίες –
µετόχους.
Ο επιχειρηµατίας Λι Κα Σινγκ (έτος γέννησης 1928) θεωρείται ως ο πλουσιότερος
επιχειρηµατίας της Ανατολικής Ασίας και ο 11ος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσµίως µε
περιουσιακά στοιχεία αξίας 26 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το Μάρτιο του 2011. Οι εταιρικές
του συµµετοχές αντιπροσωπεύουν το 15% της συνολικής αξίας των εισηγµένων εταιριών
στο Χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

[Πηγή: ∆ιεθνή Πρακτορεία, 2 Αυγούστου 2011]
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__

Β’ Τρίµηνο 2011 - Νέες Εισαγωγές (IPOs) Εταιριών

Οι νέες εισαγωγές εταιριών που είχαν προηγουµένως στηριχθεί σε κεφάλαια ιδιωτικών
συµµετοχών, οδήγησαν στην άντληση 17,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (45 deals) στο β’
3µηνο του 2011, που αποτελεί τη υψηλότερη τριµηνιαία επίδοση από το β’ 3µηνο του 2007.
Τα αντληθέντα κεφάλαια στις αναδυόµενες αγορές ανήλθαν σε 7,7 δισεκατοµµύρια δολάρια
(17 deals), στη Λατινική Αµερική 3,7 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ δύο εταιρίες άντλησαν 2
δισεκατοµµύρια δολάρια στην αγορά της Ρωσίας. Η επίδοση των νέων µετοχών κατά την
πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσής τους ήταν θετική µε απόδοση κατά µέσο όρο 8% πάνω από
την τιµή εισαγωγής – προσφοράς τους.
[Πηγή: Ernst & Young, Dealogic, Ιούλιος 2011]

__

Β’ Τρίµηνο 2011 – Αντλήσεις Κεφαλαίων Εταιριών Venture Capital, Η.Π.Α.

Στη διάρκεια του β’ τριµήνου 2011, 37 εταιρίες venture capital άντλησαν κεφάλαια ύψους 2,7
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην αγορά των Η.Π.Α.. Σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2010,
τα εν λόγω κεφάλαια παρουσίασαν άνοδο κατά 28% παρά το γεγονός ότι υπήρξε µείωση
κατά 23% του αριθµού των εταιριών που άντλησαν κεφάλαια. Αθροιστικά στη διάρκεια του α’
εξαµήνου 2011, τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 10,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και
αφορούσαν σε 79 εταιρίες venture capital.
Ο παρακάτω πίνακας (απεικονίζεται στην Αγγλική γλώσσα) παρουσιάζει τον αριθµό των εταιριών
venture capital και τα αντληθέντα τους κεφάλαια για τα έτη 2007 – 2010, αλλά και αναλυτικά
για τα τρίµηνα των ετών 2009, 2010 και 2011.

[Πηγή: Thomson Reuters and National Venture Capital Association, Ιούλιος 2011]
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__

Στατιστικά Στοιχεία Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του διεθνούς παρόχου χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης Thomson Reuters, οι εταιρικές πράξεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στη
διάρκεια του β’ τριµήνου 2011 διαµορφώθηκαν διεθνώς σε 611 δισεκατοµµύρια δολάρια,
εµφανίζοντας µείωση κατά 23% από το α’ τρίµηνο του ίδιου έτους, στο οποίο όµως υπήρξαν
τα λεγόµενα mega deals όπως εκείνο των AT&T Inc. και T-Mobile ύψους 39
δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Στη διάρκεια του α’ εξαµήνου 2011, οι εταιρικές πράξεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
διαµορφώθηκαν διεθνώς σε 1,4 τρισεκατοµµύρια δολάρια, ενισχυµένες κατά 40% έναντι του
α’ εξαµήνου 2010. Το α’ εξάµηνο του 2011 αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση από τις αρχές
του 2008.
Οι κλάδοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες εταιρικές πράξεις ήταν οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ενέργεια, τεχνολογία, υγεία, ακίνητα, λιανική πώληση, µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και τηλεπικοινωνίες.
Οι επενδυτικές τράπεζες µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις εταιρικές πράξεις ήταν η
Goldman Sachs Group Inc. διεθνώς και η Morgan Stanley στην αγορά των Η.Π.Α..
[Πηγή: Thomson Reuters, Ιούνιος 2011]

__ Κλάδος Υγείας - Εξαγορά της Liberty Dialysis Holdings Inc. από τη Fresenius
Medical Care AG
Σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις, συµφωνήθηκε η εξαγορά της Liberty Dialysis
Holdings Inc., εταιρίας µε δίκτυο 260 κλινικών στις Η.Π.Α. και κύκλο εργασιών άνω του 1
δισεκατοµµυρίου δολαρίων, από τη Fresenius Medical Care AG, εταιρίας του κλάδου υγείας
στη Γερµανία, έναντι τιµήµατος 1,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
[Πρακτορείο Bloomberg, 2 Αυγούστου 2011]

__

Έγκριση Εξαγοράς της Shui Jing Fang από την Diageo

Οι αρχές ανταγωνισµού της Κίνας ενέκριναν την εξαγορά της Shui Jing Fang, κινεζικής
εταιρίας λευκών ποτών, από το διεθνή όµιλο Diageo µε έδρα το Λονδίνο και διαχειριστή
σηµαντικών επωνυµιών ποτών όπως τα Gordon’s Gin και Captain Morgan. Η ανωτέρω
έγκριση φάνηκε να ερµηνεύεται από τις αγορές ως ένδειξη “ανοίγµατος” της οικονοµίας της
Κίνας σε ανάλογες κινήσεις εξαγορών.
[∆ιεθνή πρακτορεία ειδήσεων, Ιούνιος 2011]
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__

“Aκύρωση” Εξαγοράς Βραζιλιάνικης Αλυσίδας από την Carrefour

Η γαλλική Carrefour, η δεύτερη µεγαλύτερη παγκοσµίως αλυσίδα λιανικών πωλήσεων δεν
κατόρθωσε να προχωρήσει στην εξαγορά της ανταγωνίστριας αλυσίδας λιανικής στη
Βραζιλία Companhia Brasileira de Distribuição (CBD). Καθοριστικό ρόλο στην µη επιτυχή
έκβαση του εγχειρήµατος εξαγοράς διαδραµάτισε η αρνητική στάση της επίσης γαλλικής
εταιρίας Casino η οποία συµµετέχει ήδη µε 37% στη CBD και δεν επιθυµούσε να απολέσει
τον έλεγχο της βραζιλιάνικης αλυσίδας.
Η Carrefour εδώ και αρκετό καιρό αναζητεί “καταλύτες” στη στρατηγική της ανάπτυξη
προκειµένου να ενισχύσει την διαρκώς επιδεινούµενη επίδοση της µετοχής της. Ήδη από την
πλευρά των δύο πιο ισχυρών µετόχων της Carrefour, του Bernard Arnault που είναι ο
γνωστός επικεφαλής της LVMH, και της εταιρίας επενδυτικών ακινήτων Colony Capital,
διαγράφονται αρκετά σχέδια µελλοντικών επιχειρηµατικών κινήσεων. Ο Bernard Arnault και
η Colony Capital οι οποίοι µέσω ενός εταιρικού οχήµατος µε την επωνυµία Blue Capital
κατέχουν αθροιστικά το 14% της Carrefour εξετάζουν την πώληση ορισµένων ακινήτων της,
καθώς και την πώληση θυγατρικών εταιριών.
[∆ιεθνή πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση των εταιριών, The Economist, Ιούνιος 2011]

Η Πορεία της Μετοχής Carrefour

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Περίοδος Αύγουστος 2010 – Αύγουστος 2011 (σε ευρώ)

Πηγή:
www.carrefour.com
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Πώληση της Myspace από τη News Corporation

Η News Corporation του Rupert Murdoch κατόρθωσε τελικά να πωλήσει τη Myspace, µια
προβληµατική ιντερνετική πλατφόρµα κοινωνικής ψυχαγωγίας, έναντι τιµήµατος ύψους 35
εκατοµµυρίων δολαρίων, ενώ η εξαγορά της εταιρίας είχε λάβει χώρα έναντι τιµήµατος 580
εκατοµµυρίων δολαρίων το έτος 2005. Αγοραστής ήταν η Specific Media, µια εταιρία
διαφηµιστικών υπηρεσιών, µε τη News Corporation να διατηρεί µια συµµετοχή µειοψηφίας
στην πωληθείσα εταιρία.
[New York Times, 29 Ιουνίου 2011]

__

Ακύρωση Σχεδίων Συγχώνευσης των Χρηµατιστηρίων Τορόντο και Λονδίνου

Η επικείµενη συγχώνευση µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων, Λονδίνου Μ. Βρετανίας και
Τορόντο Καναδά, δεν είχε αίσια έκβαση καθώς κρίθηκε ότι το εν λόγω σχέδιο δεν θα
λάµβανε έγκριση από τα 2/3 των µετόχων του Χρηµατιστηρίου του Τορόντο. Η αξία της
συναλλαγής βάσει του αρχικού σχεδίου διαµορφωνόταν στα 3,6 δισεκατοµµύρια δολάρια και
το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου θα κατείχε µερίδιο 55% στο Χρηµατιστήριο του Τορόντο.
[∆ιεθνή πρακτορεία ειδήσεων, Reuters, 29 Ιουνίου 2011]

__

Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Εταιριών Internet – Η.Π.Α.

Η εταιρία HomeAway Inc., ιδιοκτήτρια της οµώνυµης ιστοσελίδας (www.homeaway.com)
ενοικίασης τόπου διαµονής διακοπών προέβη σε δηµόσια προσφορά 8.000.000 µετοχών ή
µεριδίου 10% των συνολικών µετοχών της στο εύρος τιµών 24 – 27 δολαρίων ανά µετοχή,
υποδηλώνοντας χρηµατιστηριακή αξία ύψους έως 2,16 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η
εταιρία αντλεί έσοδα από την προβολή των πελατών της (ξενοδοχείων, πανσιόν, κλπ.) στην
ιστοσελίδα της, την οποία επισκέπτονται περίπου 9,5 εκατοµµύρια άνθρωποι ανά µήνα
προκειµένου να κλείσουν τόπους και χώρους διαµονής για τις διακοπές τους. Η ιστοσελίδα
διέθετε έως και το Μάρτιο 2011 560.000 διαφηµιζόµενους πελάτες. Κύριοι ανταγωνιστές της
HomeAway είναι οι εταιρίες Expedia Inc. (EXPE) και Priceline.com Inc. (PCLN). Τα έσοδα
από τη δηµόσια προσφορά της HomeAway θα διατεθούν για την πληρωµή εκκρεµών
µερισµάτων, για νέες εξαγορές και για την προσφορά νέων υπηρεσιών.
Εισαγωγή Άλλων Εταιριών: Εκτός από τη HomeAway, στη διάρκεια του 2011 υπήρξαν και
άλλες εισαγωγές εταιριών Internet στις κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α.. Ενδεικτικά αναφέρονται η
εταιρία παροχής υπηρεσιών ραδιοφώνου Pandora Media Inc. καθώς και η εταιρία
επαγγελµατικής δικτύωσης LinkedIn Corp., οι οποίες προέβησαν σε περίπου ανάλογες
δηµόσιες προσφορές µετοχών.
[Συνέχεια στην επόµενη σελίδα]
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[Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Εταιριών Internet – Η.Π.Α. - Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα]

Η LinkedIn Corp. διέθεσε 7,84 εκατοµµύρια µετοχές στην τιµή των 45 δολαρίων ανά µετοχή
(αντληθέντα κεφάλαια 353 εκατοµµυρίων δολαρίων), ενώ µε την έναρξη διαπραγµάτευσης
της µετοχής της, στις 19 Μαΐου 2011, η τιµή υπερδιπλασιάσθηκε. Το αρχικό εύρος διάθεσης
των µετοχών της ήταν 32 – 35 δολάρια ανά µετοχή και αυξήθηκε περαιτέρω λόγω της
έντονης ζήτησης από τους επενδυτές.
Η Pandora Media Inc. άντλησε 234,9 εκατοµµύρια δολάρια, διαθέτοντας 14,7 εκατοµµύρια
µετοχές στην τιµή των 16 δολαρίων ανά µετοχή έναντι αρχικού εύρους 10 – 12 δολαρίων
ανά µετοχή. Η µετοχή αυξήθηκε κατά 8,9% κατά την έναρξη διαπραγµάτευσής της.
∆είκτης «Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις»: Η HomeAway αποτιµήθηκε µε δείκτη 12,8
φορές τις πωλήσεις, ενώ οι εταιρίες Expedia Inc. (EXPE) και Priceline.com Inc. (PCLN) µε
δείκτες 2,2 και 6,9 φορές αντίστοιχα.
[∆ιεθνή πρακτορεία ειδήσεων, 16 Ιουνίου 2011]

__

Εταιρίες Ιδιωτικών Συµµετοχών (Private Equity) το Έτος 2010 – Η.Π.Α.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισµένες από τις σηµαντικότερες εταιρίες ιδιωτικών
συµµετοχών κεφαλαίου στην αγορά των Η.Π.Α., οι οποίες διαθέτουν παράλληλα διεθνή
δραστηριότητα.

Εταιρία Ιδιωτικών Συµµετοχών
Carlyle Group
TPG Capital
CVC Capital Partners
Kohlberg Kravis Roberts
Blackstone Group
Warburg Pincus
Bain Capital
Silver Lake
Apax Partners
Leonard Green & Partners

Αριθµός
Επενδύσεων
45
26
14
32
40
25
24
12
10
17

Συνολική Αξία Εταιρικών
Πράξεων / Συµφωνιών σε
δισεκατοµµύρια δολάρια
18,6
16,1
13,6
12,9
8,1
7,7
7,6
7,2
6,4
6,3

[Πηγή: Preqin, 2011]

14

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)

∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

__

Εταιρικές Πράξεις Ιδιωτικών Συµµετοχών – Private Equity Backed Deals

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των εταιρικών πράξεων ιδιωτικών
συµµετοχών κατά την περίοδο 2006 έως και το β’ τρίµηνο του έτους 2011.

Εταιρικές Πράξεις Ιδιωτικών Συµµετοχών, Περίοδος 2006 – Β’ Τρίµηνο 2011
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αριστερός Άξονας: Αριθµός Πράξεων, Ράβδοι
∆εξιός Άξονας: Συνολική Αξία Πράξεων σε ∆ισ. ∆ολάρια, Γραµµή

Πηγή: Preqin,
www.preqin.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΕΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

__

Σταδιακή Εξαγορά από την Αλουµίνιον Α.Ε.

Η Μυτιληναίος Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων και η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
ανακοινώνουν την επίτευξη αρχικής συµφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της
∆ραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την Αλουµίνιον Α.Ε., 100% θυγατρική
εταιρία της Μυτιληναίος Α.Ε..
Τα προβλεπόµενα βήµατα για την υλοποίηση της συµφωνίας αυτής είναι τα ακόλουθα:
1.
Αρχικά εισφέρεται η ∆ραστηριότητα Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα στην 100%
θυγατρική της Αλουµίνιον Α.Ε., ∆ελφοί ∆ίστοµον («∆.∆.»).
2.
Στο νέο σχήµα που θα προκύψει («Νέα ∆.∆.»), η Αλουµίνιον Α.Ε. θα αγοράσει
µέρος της συµµετοχής της S&B, ούτως ώστε το ποσοστό της να φτάσει στο 51%,
αποκτώντας παράλληλα και τον έλεγχο του νέου σχήµατος.
3.
Το υπόλοιπο 49% της S&B στη «Νέα ∆.∆.» θα αγοραστεί σταδιακά και εντός
τριάντα (30) µηνών από την Αλουµίνιον Α.Ε..
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 8 Νοεµβρίου 2011]

__

Συµµετοχή µε Εισφορά Κεφαλαίου της Audio Visual

Η Audio Visual ολοκλήρωσε τις διαδικασίες συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας International Gaming & Entertainment, µε διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε., µέσω αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας (και µε παραίτηση του σχετικού δικαιώµατος προτίµησης
της µετόχου Ντιονίκ), µε την καταβολή ποσού 440.400 ευρώ, αναλαµβάνοντας 60.000
ονοµαστικές µετοχές, µε αποτέλεσµα η µετοχική σύνθεση της εν λόγω εταιρίας να είναι: α)
Ντιονίκ 50% και β) Audio Visual 50%. Τo µετοχικό κεφάλαιο της IGE µετά από την αύξηση
ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, διαιρούµενο σε 120.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ
εκάστη.
∆εδοµένου ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε τη δυνατότητα
διάθεσης των µετοχών σε τιµή διάθεσης µε υπέρ το άρτιον αξία ποσού 6,34 ευρώ ανά
µετοχή, η συνολική διαφορά της υπέρ το άρτιον αξίας ποσού 380.400 ευρώ κατατέθηκε σε
ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού της εταιρίας. Η IGE θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της
ψυχαγωγίας – διασκέδασης, καθώς και στο χώρο των online & offline ψυχαγωγικών
παιχνιδιών, όπου συµµετέχει πλέον η AVE, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος
(Βαλκάνια, Τουρκία και Μέση Ανατολή).
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 3 Νοεµβρίου 2011]
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Απόφαση Γ.Σ. της Attica Συµµετοχών

Την αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση 81.455.636 νέων µετοχών και
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 17 νέες για κάθε 40 παλαιές
µετοχές, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Attica Συµµετοχών. Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 2ας Νοεµβρίου 2011 της Attica Συµµετοχών,
ενέκρινε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών από ευρώ 0,83 ανά µετοχή σε ευρώ 0,30 ανά µετοχή.
Επιπλέον, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή
µετρητών, µε την έκδοση 81.455.636 νέων µετοχών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων, σε αναλογία 17 νέες µετοχές για κάθε 40 παλαιές µετοχές. Η τιµή
διάθεσης των νέων µετοχών ορίστηκε σε Ευρώ 0,30 ανά µετοχή. Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του
Οµίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιρίας, 3 Νοεµβρίου 2011]

__

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Περίοδος Εγγραφών της HOL

Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης της Hellas Online στην αύξηση κεφαλαίου
µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων ορίζεται από την 7η Νοεµβρίου 2011
έως και την 21η Νοεµβρίου 2011. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε
καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονοµαστική
µετοχή για κάθε 5 παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές, σε τιµή διάθεσης µετοχής € 1,15. H
περίοδος διαπραγµάτευσης του δικαιώµατος ορίζεται από την 7η Νοεµβρίου 2011 έως και
την 15η Νοεµβρίου 2011. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης στην εν
λόγω αύξηση ορίζεται η 1η Νοεµβρίου 2011.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 27 Οκτωβρίου 2011]

__

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Άλφα Γκρίσιν – Ποσοστό Κάλυψης

Σε 66,19% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας Άλφα Γκρίσιν, ύστερα από τη λήξη στις 17/10 της περιόδου άσκησης των
δικαιωµάτων προτίµησης. Το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε
1.479.040,00 ευρώ. Η περίοδος της άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης για την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 2.234.500,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών
και έκδοση 5.586.250 νέων, κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας
0,40 ευρώ και τιµή διάθεσης 0,40 ευρώ η κάθε µία, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων, έληξε την 17.10.2011.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 20 Οκτωβρίου 2011]
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Κατοχή Ποσοστού Μετοχικού Κεφαλαίου της Νηρεύς

Η εταιρία Linnaeus Capital Partners BV ανακοίνωσε ότι κατέχει άµεσα συνολικό ποσοστό
23,048% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Νηρεύς µετά από συναλλαγές που διενεργήθηκαν στις 10.10.2011.
Η εταιρία Linnaeus Capital Partners BV ελέγχεται εξ' ολοκλήρου (100%) από την εταιρία
I.I.H.C. Industrial Investments Ltd, την οποία ελέγχει ο κ. Kakha Bendukidze (74,3%). Βάσει
των ανωτέρω, ο κ. Kakha Bendukidze και η εταιρία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd
κατέχουν έµµεσα συνολικό ποσοστό 23,048% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου
(14.665.620 µετοχές).
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 12 Οκτωβρίου 2011]

__

Οµολογιακό ∆άνειο της Σιδενόρ

Η εισηγµένη εταιρία γνωστοποίησε ότι υπογράφηκε στις 6 Οκτωβρίου 2011 κοινό
οµολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 8,75 εκατ. ευρώ µε οµολογιούχο δανειστή την Alpha
Bank, διετούς διάρκειας και µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους των δανειακών
υποχρεώσεων της εταιρίας.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, Οκτώβριος 2011]

__

Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο της Νίκας

Την κάλυψη του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (ΜΟ∆) συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ
µε την έκδοση 10 εκατ. οµολογιών, ανακοίνωσε η εταιρία. Το Μετατρέψιµο Οµολογιακό
∆άνειο είναι πενταετούς διάρκειας, µε τιµή µετατροπής 1,03 ευρώ ανά µετοχή κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο Πρόγραµµα και στη Σύµβαση Κάλυψης.
Σκοπό έχει την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου
δανεισµού της Εταιρείας. ∆ιοργανωτής, Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των
Οµολογιούχων του εν λόγω πενταετούς Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, είναι η
Τράπεζα EFG Eurobank ERGASIAS A.E..
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 30 Σεπτεµβρίου 2011]
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Πώληση της Vivartia Cyprus Ltd

Η θυγατρική του Οµίλου MIG, Vivartia ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των στρατηγικών
ανακατατάξεων του Οµίλου Vivartia µε επίκεντρο την ανάπτυξη των εργασιών της στην
Ελλάδα αφού ολοκληρωθεί και η απόκτηση της ΜΕΒΓΑΛ, υπεγράφη προκαταρκτική
συµφωνία πώλησης του 90% της εταιρίας Vivartia Cyprus Ltd στους Κύπριους
επιχειρηµατίες Αλέξη Χαραλαµπίδη και Μενέλαο Σιακόλα αντί τιµήµατος ανερχοµένου σε €
42 εκατ. Το 10% της ως άνω εταιρίας παραµένει στη ∆έλτα Τρόφιµα Α.Ε..
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 29 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Τιµή Μετατροπής Οµολογιών - Jumbo

Στα 4,76 ευρώ ορίστηκε η τιµή µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της Jumbo, µε βάση τους
όρους του µετατρέψιµος οµολογιακού δανείου. Κάθε 1 οµολογία παρέχει στον Οµολογιούχο
δικαίωµα µετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρίας,
ονοµαστικής αξίας € 1,40 η κάθε µία.
Με βάση τους όρους του υφιστάµενου Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου της εταιρίας,
έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε την από 7.6.2006 απόφαση της Β’
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σε συνδυασµό µε τις από
3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της, ως προς το δικαίωµα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές ισχύουν τα εξής:
Κάθε 1 οµολογία παρέχει στον Οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της σε 2,100840336
κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρίας, ονοµαστικής αξίας € 1,40 η κάθε µία.
Η τιµή µετατροπής είναι € 4,76 ανά µετοχή. Το δικαίωµα µετατροπής µπορούσε να ασκηθεί
για πρώτη φορά την πρώτη ηµέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ηµεροµηνία
έκδοσης του ∆ανείου (συγκεκριµένα την 8.9.2009) και εφεξής µπορεί να ασκείται ανά
εξάµηνο, την αντίστοιχη µε την ηµεροµηνία έκδοσης του ∆ανείου ηµεροµηνία κάθε µήνα
(«Ηµεροµηνία Μετατροπής»).
Κατά την 8.9.2011, δεν υποβλήθηκε από δικαιούχους οµολογιούχους καµία αίτηση-δήλωση
άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών του άνω ΜΟ∆ και κατά συνέπεια δεν θα
υπάρξει µεταβολή στο συνολικό ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας
που ανέρχεται στο ποσό των €181.919.108,00 διαιρούµενο σε 129.942.220 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,40 η κάθε µία.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 22 Σεπτεµβρίου 2011]

19

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)

∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

__

Επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Forthnet

Ως κίνηση στήριξης των βασικών µετόχων της Forthnet προς την εταιρία σε µία εξαιρετικά
κρίσιµη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα ερµηνεύεται η απόφαση των µετόχων να
προχωρήσουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 30 εκατοµµύρια
ευρώ. Στην αύξηση, που θα πραγµατοποιηθεί µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
µετόχων, πρόκειται να συµµετάσχουν τόσο η Εmirates Ιnternational Τelecommunication όσο
και η ολλανδική Cyrte.
Πρόκειται για µία κίνηση που έρχεται να προστεθεί σε µια σειρά πρωτοβουλιών που υλοποιεί
το τελευταίο διάστηµα η Forthnet, µε πρώτη την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού της στα
µέσα Ιουλίου. Έγινε µε τη σύναψη δύο µακροπρόθεσµων κοινών εµπράγµατων
εξασφαλισµένων οµολογιακών δανείων συνολικού ύψους 90 εκατοµµυρίων ευρώ και έχει ως
αποτέλεσµα ο όµιλος να µην έχει συµβατικές υποχρεώσεις πληρωµής δανείων έως τον
Μάρτιο του 2013.
[Euro2day.gr, 21 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Εξαγορά Εταιρίας από την «Αττικές Εκδόσεις»

Η εταιρία Αττικές Εκδόσεις ανακοινώνει ότι τη 19η Σεπτεµβρίου 2011, ολοκληρώθηκε η
εξαγορά των εταιριών Ανώνυµη Ραδιοφωνική Εταιρία Λάµψη Α.Ε. και HRS Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ, οι οποίες λειτουργούν το ραδιοφωνικό σταθµό ΛΑΜΨΗ FM, έναντι συνολικού
τιµήµατος 4.350.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του, κατά την ηµεροµηνία
εξαγοράς. Η εταιρεία θα προχωρήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος στην έκδοση του
σχετικού πληροφοριακού σηµειώµατος.
Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος των Αττικών Εκδόσεων διαθέτει τρεις µουσικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς της Αθήνας (Λάµψη FM , Athens Dee Jay 95,2 και Rock FM 96,9).
[Euro2day.gr, Ανακοίνωση εταιριών, 19 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου της Ελινόιλ

Η Ελινόιλ ανακοίνωσε ότι την 15.9.2011 προχώρησε στην έκδοση τριετούς κοινού
οµολογιακού δανείου ύψους 5.000.000 ευρώ για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου
βραχυπρόθεσµου δανεισµού. ∆ιαχειριστής του δανείου είναι η Alpha Bank Α.Ε..
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 15 Σεπτεµβρίου 2011]
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Οµολογιακά ∆άνεια της ΣΙ∆ΜΑ

Η Σιδηρεµπορική Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από
16.6.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, υπέγραψε, στις 30.8.2011, µε τις
τράπεζες EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς,
Εµπορική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα και HSBC, κοινό Οµολογιακό ∆άνειο, συνολικού ύψους
49 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους των
δανειακών της υποχρεώσεων. Επιπλέον την 26.08.2011 υπέγραψε σύµβαση τροποποίησης
του Οµολογιακού ∆ανείου, λήξης Σεπτεµβρίου 2011, µε την HSBC, ύψους 8 εκατ. ευρώ,
αυξάνοντας το συνολικό ύψος του σε 10,5 εκατ. ευρώ και παρατείνοντας τη λήξη του έως τον
Σεπτέµβριο του 2013.
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 1 Σεπτεµβρίου 2011]

__

Οµολογιακό ∆άνειο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Η Εταιρία ανακοίνωσε ότι στις 10 Αυγούστου 2011 υπεγράφη συµφωνητικό για την έκδοση
κοινού Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι του ποσού των 50 εκατοµµυρίων ευρώ. Σκοπός του
δανείου είναι η κάλυψη των υψηλότερων αναγκών κεφαλαίου κίνησης µονιµότερου
χαρακτήρα ως απόρροια της αυξηµένης παραγωγικής δυναµικότητας του ∆ιυλιστηρίου µετά
από την προσθήκη της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit). Η
απόφαση για τη σύναψη του δανείου εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης
Μαρτίου 2011. ∆ιαχειριστής του ∆ανείου είναι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε..
[Ανακοίνωση Εταιρίας, 11 Αυγούστου 2011]

__

Επικείµενη Συγχώνευση των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Alpha Bank και της Εurobank EFG ανακοινώνουν, ότι
κατέληξαν σε συµφωνία για τη συγχώνευση της Alpha Bank και της Εurobank EFG.
Η συγχώνευση δύο άκρως συµπληρωµατικών ιδιωτικών τραπεζών, µε σηµαντικές συνέργιες
θα διαδραµατίσει καθοριστικής σηµασίας ρόλο στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Το ενιαίο σχήµα, θα κατέχει ηγετικά µερίδια αγοράς σε όλους τους σηµαντικούς τοµείς
τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
Ο νέος Όµιλος, θα έχει σηµαντική παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε συνολικό
δίκτυο 1.300 και πλέον καταστηµάτων σε οκτώ χώρες, και θα συγκαταλέγεται µεταξύ των
τριών µεγαλύτερων τραπεζικών οµίλων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουµανία και τη
Σερβία.
[συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα]
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[Επικείµενη Συγχώνευση των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank - συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα]

Ο νέος Όµιλος θα περιλαµβάνεται στους 25 µεγαλύτερους τραπεζικούς οµίλους στην
Ευρωζώνη, µε pro forma συνολικό ενεργητικό € 146 δισ. και θα διαθέτει το κατάλληλο
µέγεθος ώστε να καθιερώσει τη µετοχή του ως µετοχή αναφοράς στις διεθνείς αγορές.
Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε 5 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές Αlpha Bank για κάθε
7 κοινές ονοµαστικές µετοχές Eurobank EFG.
Το ενοποιηµένο σχήµα εµφάνισε για το 2010 κέρδη προ προβλέψεων (pro forma) ύψους €
2,6 δισ..
Οι εκτιµώµενες ετήσιες προ φόρων συνέργιες διαµορφώνονται σε περίπου € 650 εκατ. που
θα πραγµατοποιηθούν πλήρως εντός 3 ετών, µε εκτιµώµενη Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)
περίπου € 3.4 δισ..
Επιτυγχάνεται σηµαντική περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας της
τράπεζας µέσω της υλοποίησης ενός προτεινόµενου ολοκληρωµένου σχεδίου κεφαλαιακής
ενίσχυσης ύψους € 3,9 δισ. περίπου. Ο pro forma ∆είκτης κυρίων κεφαλαίων πρώτης
διαβάθµισης (core Tier I), αναµένεται να ανέλθει σε 14,0% λαµβανοµένων των ενεργειών του
σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως και των αρνητικών επιπτώσεων του προγράµµατος
ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI).
Το νέο σχήµα διαθέτει ευρεία µετοχική βάση, µε πυλώνες τρεις κύριους µετόχους που
εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και την Paramount
Services Holding Limited (“Paramount”, µετόχου της Alpha Bank, µια εταιρία που
εκπροσωπεί τα επιχειρηµατικά συµφέροντα της πιο εξέχουσας οικογένειας στο Κατάρ).
[Ελληνικά πρακτορεία ειδήσεων, Ανακοίνωση εταιριών, 29 Αυγούστου 2011]
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Επικείµενη Συµφωνία της εισηγµένης εταιρίας Νίκας µε την Chipita

Τη λύση της εισόδου στρατηγικών επενδυτών στο µετοχικό της κεφάλαιο µε έκδοση
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι του ποσού των 10 εκατοµµυρίων ευρώ,
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και όχι την αύξηση του
µετοχικού της κεφαλαίου, όπως ήταν το αρχικό πλάνο, επέλεξε εν τέλει η εισηγµένη εταιρία
Νίκας προκειµένου να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα προς εξυπηρέτηση των
αναγκών της. Μέσω της λύσης αυτής, αναγκαστικής µετά από την απροθυµία του βασικού
µετόχου GCI Food Εnterprises Limited να συµµετάσχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
ανοίγει ο δρόµος για την είσοδο της Chipita ως στρατηγικού επενδυτή στο µετοχικό κεφάλαιο
της Νίκας. Το εν λόγω θέµα θα κληθούν να εγκρίνουν σε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία
έχει ορισθεί να πραγµατοποιηθεί στις 25 Αυγούστου, οι µέτοχοι της εισηγµένης Νίκας.
Η Chipita του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου που είναι και µη εκτελεστικό µέλος του διοικητικού
συµβουλίου της Νίκας, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συµµετάσχει στο δάνειο µε την
ανάληψη οµολογιών συνολικής αξίας 5,4 εκατοµµυρίων ευρώ, απευθείας ή µέσω θυγατρικής
της και η οικογένεια Ρέστη έχει εκφράσει, οµοίως, την πρόθεσή της να συµµετάσχει, µέσω
εταιρίας συµφερόντων της, στο δάνειο µε την ανάληψη οµολογιών συνολικής αξίας 1
εκατοµµυρίου ευρώ.
[Πηγή: Euro2day.gr, 2 Αυγούστου 2011]

__

Συµφωνία Οµολογιακού ∆ανείου της εισηγµένης εταιρίας Audio Visual

Η Εταιρεία Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της από
28.07.2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, προέβη στη σύναψη κοινού
οµολογιακού δανείου ύψους 6.650.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο
κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα. Η διάρκεια του δανείου είναι εξαετής και η αποπληρωµή
του θα πραγµατοποιηθεί µε τριµηνιαίες δόσεις. Το δάνειο θα καλυφθεί από την Marfin
Popular Bank Public Co Ltd, η οποία έχει διοριστεί πληρεξούσια καταβολών και
εκπρόσωπος των οµολογιούχων.
[Ανακοίνωση Εταιρίας, 2011]

__

Αθλητικό Deal µεταξύ της Forthnet και της Super League

Η Forthnet A.Ε. ανακοίνωσε, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1.3.1 εδάφιο ε’ και 4.1.3.6. του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 6 και 10
του Ν. 3340/2005, και των άρθρων 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Όµιλος Forthnet κατέληξε σε νέες συµφωνίες µε τη διοργανώτρια αρχή
του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, Super League,
για συνεργασία µέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2014 – 2015. [Συνέχεια στην επόµενη σελίδα]
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[Αθλητικό Deal µεταξύ της Forthnet και της Super League - Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα]

Η διευρυµένη νέα συνεργασία θα περιλαµβάνει το σύνολο των οµάδων και των αγώνων της
Superleague, µε δικαιώµατα για τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας και γεωγραφική κάλυψη σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. Το συνολικό τίµηµα για
την περίοδο 2011 – 2015 ανέρχεται σε 177.400.000 ευρώ.
[Ανακοίνωση Εταιρίας, 8 Αυγούστου 2011]

__

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Στρατηγικός Επενδυτής στην Κορρές Α.Ε.

Στις 15 Ιουνίου 2001, η εταιρία Κορρές Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε
δηµοσιεύσει την 8η Ιουνίου 2011 σε σχέση µε την προτεινόµενη Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου ύψους € 9.500.000 ευρώ, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2011 και κατόπιν ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 της 3/347/12.7.2005 ενηµέρωσε το
επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
-- Οι βασικοί όροι του Μνηµονίου συνεργασίας προβλέπουν ότι η καταβολή του ποσού των
€ 9.500.000 ευρώ θα έχει ολοκληρωθεί προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης
Ιουνίου 2011. Παράλληλα προβλέπεται ότι µετά την ολοκλήρωση έγκρισης της αύξησης από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της Κορρές Α.Ε. ότι ο επενδυτής θα έχει δικαίωµα να προτείνει
ένα µη εκτελεστικό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.
-- Το Μνηµόνιο Συνεργασίας έχει υπογραφεί µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της κας
Αλεξίας ∆αυίδ. Η αύξηση θα καλυφθεί ολοσχερώς από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού “Arneta
Ltd” µε έδρα την Κύπρο συµφερόντων της κας Αλεξίας ∆αυίδ.
-- Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου έχει στρατηγικό χαρακτήρα και θα ενισχύσει το κεφάλαιο
κίνησης της Εταιρίας προκειµένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα βελτιωθεί σηµαντικά η σχέση ιδίων / ξένων
κεφαλαίων.
[Ανακοίνωση Εταιρίας, Euro2day, Ιούνιος 2011]
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Ενδεικτικές Αντλήσεις Καινοτοµικών Κεφαλαίων (Venture Capital)
Τοµείς / Κλάδος Τεχνολογίας - Σεπτέµβριος 2011 από το www.wtmnews.gr (στην Αγγλική γλώσσα)

URL

COMPANY’S BUSINESS
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

FUNDS RAISED (m $)
ΑΝΤΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(εκατ. δολάρια ΗΠΑ)

http://www.ipcommerce.com/

IP Commerce offers a single-integration software platform
and free development toolkits that allow for end-to-end
commerce solution development and broader channel
opportunities.

$20.7M

http://www.vidyo.com/

Vidyo pioneered Personal Telepresence enabling multiparty video conferences using a personal computer, with
HD quality over converged IP networks.

$22.5M

http://turntable.fm/lobby

Turntable.fm a social music platform that encourages
hanging out with people and discovering music. If a DJ is
playing a song you like, you can add it to your playlist, buy
it on iTunes, find it on Last.fm, or launch Spotify.

$7M

http://www.sportspickerapp.com/

OHK Labs is a mobile app development studio

$100k

http://www.aquionenergy.com/

Aquion Energy is producing a revolutionary battery based
on novel ambient-temperature sodium-ion technology. The
Aquion solution offers an advantaged value proposition in
nearly all stationary storage use cases; beyond minimized
materials and manufacturing costs, the core technology
has exceptionally long life, is safe and is environmentally
benign.

$30M

http://www.zocdoc.com/

ZocDoc is a free online service for patients to book doctor
and dentist appointments instantly. ZocDoc currently offers
patients the ability to book appointments with doctors in
New York, San Francisco, Washington DC, Chicago,
Dallas, Los Angeles, Houston, Philadelphia, Atlanta,
Phoenix and Boston.

$75M

http://www.dynamicops.com/

DynamicOps’ Operations Virtualization™ platform helps
enterprises respond to market dynamics faster, easier and
more economically than ever before. IT organizations can
rapidly evolve existing infrastructure into on-demand
private and public cloud services in just days.

$5M

http://tenshatherapeutics.com/

Tensha Therapeutics is developing small molecule
bromodomain inhibitors, a new class of epigenetic
modulators of gene expression, to treat cancer and other
serious disorders.

$15M

http://doggyloot.com/

doggyloot offers daily deals for dogs and their people on all
kinds of dog-related products and services.

http://www.askyou.eu/

AskYou is a new friendy network with aim on socializing
people in a real manner.

Πηγή: www.wtmnews.gr
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URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(δολάρια ΗΠΑ)

http://www.clubw.com/

Club W is a wine club and online wine store for a new
generation of drinkers: no stuffy pretense, no impenetrable
jargon, just great, reasonably priced wine delivered to your
doorstep and a community of like minded people to share
the experience with.

$500k

--

Happyshop mission is to connect retailers loyal shoppers
with the products and promotions they sell, based on the
specific interests, location, and preferences of their
customers, in real-time.

$1.5M

http://www.umaine.edu/

The University of Maine is an American university with
various graduate and undergraduate degree programs and
research opportunities.

$3M

http://site.cloudon.com/

CloudOn provides access to the productivity &
collaboration tools you need, on the devices you love.

$7.7M

http://site.nethub.co/

Cloud based tool to centralize consumer information from
any type of marketing interaction of B2C companies, that
let do a natural and intuitive consumer data knowledge and
profiling based on innovate semantic tagging system.

$50k

http://www.triposo.com/

Triposo makes free, interactive travel guides for mobile
devices.

$525K

http://www.viewray.com/

ViewRay, Inc., is a privately held medical device company
developing advanced radiation therapy technology for the
treatment of cancer. Using MRI-guided radiotherapy, the
ViewRay system is intended to provide continuous softtissue imaging during treatment.

$10M

http://www.punchbowl.com/

Massachusetts based Punchbowl Software is behind
Punchbowl.com, the one-stop site that helps smart moms
and savvy professionals plan a party from start to finish.
The site guides a host through all of the steps of planing a
party and solves common problems along the way.

$580k

http://www.harvestpower.com/

Harvest enables communities to produce renewable energy
and high-value soil, mulch and organic fertilizer products
from organic materials. The company harnesses the full
potential of organic materials by recycling energy and
nutrients back into local communities through its energy
gardens and its production of nutrient-rich soils, mulches
and fertilizers.

$1.25M

Πηγή: www.wtmnews.gr
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URL

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(εκατ. δολάρια ΗΠΑ)

http://www.graphon.com/

GraphOn is a publicly-traded company (OTCBB:
GOJO.OB) headquartered in Santa Cruz, California. They
are an innovator of cost-effective, advanced solutions that
help their customers access applications from anywhere.

$7.1M

http://www.ilesfay.com

Ilesfay ensures that the right data gets to the right person
at the right time using cloud technologies. Their founders
have over 30 years of combined experience solving the
problem of distributed expertise and data for Fortune 100
clients.

$350k

http://www.mindbodyonline.com/

MINDBODY provides business management software to
yoga and Pilates studios, fitness facilities, spas, salons and
other retail clients, giving them the ability to conduct
ecommerce and their customers the ability to book and pay
for appointments and classes (e.g., haircuts, personal
training) directly over the Internet.

$9M

http://alive.cn/en/

alive.cn is an online marketplace for Greater China helping
brands and agencies with celebrity endorsements in social
media.

$500k

http://www.onemedical.com/

One Medical Group is a member-supported primary care
medical practice that is redefining modern medical care by
leveraging technology and innovative best practices to
provide patients with affordable, high-quality care.

$20M

http://frenchweb.fr/

FrenchWeb, a blog and mini-media empire focused on the
fast-growing world of French startups.

$1M

http://www.morphlabs.com/

Morphlabs, Inc. delivers efficient computing based on
optimized cloud architecture. Our mCloud Solutions enable
us to provide the most cost-effective platform for delivering
cloud infrastructure and and maximizing productivity for
network administrators and software developers –
empowering everyone to join the cloud revolution.

$5M

http://www.generalcompression.com/

Recognizing that the key to expanding clean power is
stabilizing power output from wind and other variable
sources, we are developing the General Compression
Advanced Energy Storage (GCAESTM) system to store
large quantities of energy from wind farms and make it
available on demand.

$6M

http://www.awarenessnetworks.com/

Awareness, formerly known as iUpload, provides
enterprise-level white label social networking services.

$3M

Πηγή: www.wtmnews.gr
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Παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα.

Πηγή: JCF FactSet, Ιούλιος 2011.

Ρυθµός Εξέλιξης Κερδών ανά
Μετοχή
(Weighted EPS Change in %)
Έτη 2010, 2011, 2012)

∆είκτες Αποτίµησης
(Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή –
Weighted Per P/E,
Έτη 2011, 2012)

-4,6%
-0,5%
1,2%
-3,7%
1,4%
0,4%
-2,7%
-5,6%
-3,8%

Hang Seng Hong Kong
Indonesia SE LQ45
India SENSEX
Korea KOSPI 50
FTSE Bursa Malaysia KLCI
Philippines PSE PSEi
FTSE Straits Times Index
Thailand SET 50
Taiwan TAIEX

-4,1%
2,5%
-9,8%
-1,9%
3,4%
2,1%
-4,5%
-1,7%
-5,5%

-5,1%
1,7%
-5,5%
-7,3%

-4,5%
-2,9%
1,5%
1,0%

S&P/ASX 100 Index Full Share 9,1%
New Zealand NZX 50
0,3%
Japan Nikkei 225
0,0%
TOPIX 1st Section
18,4%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
1,4%
0,3%
1,8%
0,0%
6,4%

4,0%
1,4%
6,1%

-3,8%
-1,6%
-8,3%
-3,2%
-6,3%
0,2%
-9,2%
0,9%
0,7%
-14,1%
1,2%
-2,3%
-7,0%
-10,4%
-8,0%
-7,2%

Hungary BUX
0,0%
-2,8%
Poland WIG 20
0,5%
-2,9%
Austria CECE RTX (Russian Traded
Index) 1,8%
1,6%

-5,0%
-3,1%
-3,1%
-6,0%
-7,5%
0,1%
-8,3%
-1,9%
-3,2%
-11,1%
-2,5%
-2,9%
-4,7%
-7,1%
-9,0%
-6,7%

2,9%
3,2%
-2,8%

-2,2%

4,4%

63,0%
30,1%
0,5%
0,0%
7,2%
7,4%
1,0%
0,5%
4,4%
1,0%
8,4%
19,9%
0,0%
1,0%
0,2%
3,5%

-2,6%
-2,1%
-5,2%

-3,9%

FTSE JSE 40

STOXX 600
Euro STOXX
Austria ATX
Belgium BEL-20
Switzerland SMI
Germany DAX
OMX Copenhagen 20
Ireland ISEQ Overall
Spain IBEX 35
OMX Helsinki 25
France CAC 40
FTSE 100
Netherlands AEX
Norway OSE OBX TR
Portugal PSI 20
OMX Stockholm 30

S&P 500 Full Share
100,0%
NASDAQ-100 Index
0,0%
S&P/TSX Composite Full Share 14,4%

5,3%
32,7%
17,4%
20,4%
19,0%
37,7%
9,8%
39,1%
9,6%

-3,3%
-2,1%
-3,0%
-0,9%

-1,3%
14,9%
13,4%

15,7%

8,6%
-0,1%
16,4%
2,7%
-1,7%
12,5%
35,6%
-1,5%
-17,4%
29,2%
-3,2%
9,0%
6,0%
13,7%
-10,2%
21,3%

12,5%
19,4%
13,7%

Capi
Performance in %
Weight 1 Month
11
10

10,5 x
12,6 x
13,7 x
8,5 x
13,8 x
12,6 x
12,7 x
10,2 x
11,6 x

10,8 x
12,5 x
12,8 x
11,6 x

8,7 x
10,0 x
5,9 x

9,4 x

9,6 x
9,2 x
9,3 x
10,1 x
10,7 x
9,4 x
12,1 x
11,6 x
8,9 x
10,3 x
9,0 x
9,2 x
8,7 x
8,7 x
10,6 x
10,7 x

11,6 x
12,5 x
12,7 x

8,7%
17,5%
17,7%
11,4%
10,1%
12,6%
9,2%
10,6%
17,7%

12,8%
15,3%
20,9%
23,8%

13,0%
7,7%
3,2%

15,6%

13,0%
14,5%
19,1%
40,5%
14,7%
14,8%
21,5%
45,6% R+
12,2%
16,3%
11,1%
9,8%
11,3%
12,1%
14,4%
12,1%

13,2%
16,3%
14,2%

12,2%
45,0%
57,8%

24,0%

-1,6%
54,6%
44,7%
28,0%
107,0%
34,1%
23,1%
52,7%

R+

39,8%
43,6%
29,8%
24,0%
16,4%
69,6%
61,6%

34,5%
43,3%
13,2%

17,8%
22,3%
20,7%
16,7%
13,2%
1,8%
5,9%
17,4%
8,2%

34,2%
29,9%
16,1%
57,2%
32,3%
28,4%
15,6%
26,0%
75,7%

20,0%
19,2%
7,9%
13,4%
28,8% 173,4%
27,0% R+

18,7%
20,5%
33,3%

29,7%

4,2%
12,5%
13,1%
20,3%
16,9%
24,3%
-6,8%
7,6%

11,3%
11,9%
26,4%
-12,7%
0,7%
8,4%
12,0%

16,7%
22,8%
25,0%

Weighted EPS Change in %
12
11
10

-1,5%
1,7%
-3,0%
-1,1%
-2,0%
0,7%
-1,5%
3,8%
-2,8%

-0,8%
-2,6%
-4,3%
-6,2%

-0,5%
-0,6%
8,9%

-0,7%

-2,7%
-1,7%
-3,3%
1,9%
-5,7%
1,7%
-9,3%
-9,8%
-5,3%
-3,4%
-0,3%
-0,3%
-5,5%
-1,2%
-5,2%
2,1%

2,3%
7,4%
0,2%

3,8%
0,3%
-2,2%
-0,3%
-2,8%
-1,5%
-0,5%
8,1%
-7,2%

-1,6%
-5,5%
-10,1%
-14,3%

0,9%
0,4%
10,9%

-2,0%

-3,2%
-2,4%
-2,9%
-20,7%
-8,9%
-0,1%
-8,3%
-1,7%
-3,2%
-6,9%
0,1%
0,9%
-5,5%
-1,3%
-5,2%
1,6%

2,6%
5,1%
0,0%

3M Earning revision in %
12
11
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11,4 x
14,9 x
16,1 x
9,5 x
15,2 x
14,2 x
13,9 x
11,3 x
13,6 x

12,2 x
14,4 x
15,5 x
14,4 x

9,8 x
10,8 x
6,1 x

10,9 x

10,8 x
10,5 x
11,1 x
14,2 x
12,2 x
10,8 x
14,7 x
16,8 x
10,0 x
12,0 x
10,0 x
10,1 x
9,7 x
9,8 x
12,1 x
12,0 x

13,1 x
14,5 x
14,5 x

Weighted Per
12
11
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) είναι µια ανεξάρτητη εταιρία που παρέχει αναλυτική
εταιρική έρευνα, ποιοτική αποτίµηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις και
/ ή οργανισµούς. Οι υπηρεσίες της VRS περιλαµβάνουν αποτιµήσεις άυλων στοιχείων, επιχειρηµατικών
µονάδων και παγίων στοιχείων. Η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα της VRS εστιάζεται στην παροχή
ανεξάρτητης εταιρικής έρευνας και ανάλυσης στους θεσµικούς και ιδιώτες πελάτες / συνδροµητές.
Η VRS δεν είναι χρηµατιστηριακή εταιρία και δεν διενεργεί συναλλαγές σε αξιόγραφα κάθε είδους. Η VRS
δεν είναι επενδυτική τράπεζα και δεν λειτουργεί ως ανάδοχος για οποιαδήποτε µορφή αξιόγραφων.
Η πληροφόρηση που περιλαµβάνεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε δεδοµένα που έχουν ληφθεί από
αναγνωρισµένες στατιστικές υπηρεσίες, δηµοσιευµένες αναφορές ή πληροφορίες, ή άλλες πηγές που
θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή δεν έχει εξακριβωθεί από τη VRS και η VRS δεν
παραθέτει δηλώσεις για την ακρίβεια και την πληρότητά της πληροφόρησης αυτής.
Απόψεις, εκτιµήσεις και δηλώσεις υποκειµενικές σε φύση που δηλώνονται στην έρευνά της,
αντιπροσωπεύουν την κρίση της VRS κατά το χρόνο δηµοσίευσης των αναλύσεών της και υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και παρέχονται σε πνεύµα καλής θελήσεως και χωρίς νοµική
ευθύνη. Επιπρόσθετα, µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι οικονοµικές, τεχνικές και ποσοτικές
απόψεις, εκτιµήσεις και δηλώσεις δεν βρίσκονται σε συµφωνία.
Η πληροφόρηση αλλά και οποιαδήποτε δηλωθείσα άποψη δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή
πρόταση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε µετοχών, δικαιωµάτων προτίµησης, µετατρέψιµων
αξιόγραφων ή δικαιωµάτων προαίρεσης των «καλυπτόµενων εταιριών» σε οποιαδήποτε περίπτωση.
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