ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ Χ.Α.
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.», με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου
4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 8 της
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, και η
«AXIA Ventures Group Ltd» υπό την ιδιότητά της ως κατασκευαστή βάσει της εφαρμοστέας σε
αυτήν νομοθεσίας (άρθρο 17 παρ. 5 του κυπριακού νόμου 87(Ι)/2017 και παρ. 11 της Οδηγίας
ΟΔ87-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την
εκδότρια εταιρία LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των
δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») και των νέων μετοχών (οι «Νέες
Μετοχές») που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με
καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων, με βάση την από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας και την από 21.11.2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως εξής:
(i)

(ii)

Η αγορά-στόχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει:
επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως
ορίζονται στο Ν 4514/2018 όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση για τις Νέες
Μετοχές και με μέση γνώση ή εμπειρία για τα Δικαιώματα Προτίμησης, με τουλάχιστον
μέτρια ανοχή στον κίνδυνο αναφορικά με τις Νέες Μετοχές και μεγάλη ανοχή στον
κίνδυνο για τα Δικαιώματα Προτίμησης, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα και με
επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του κεφαλαίου ή αντιστάθμιση κινδύνου.
Όλα τα δίκτυα διανομής των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών (ήτοι
επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες
της δυνητικής αγοράς στόχου.

