Δήιωζε αποποίεζες εσζύλες
Η πρόζβαζε ποσ επηδηώθεηε ζηο ειεθηροληθό περηετόκελο ηες παρούζας ηζηοζειίδας
προορίδεηαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο γηα ελεκέρωζε. Γηα ηο ιόγο ασηό, παραθαιούκε λα
δηαβάζεηε προζεθηηθά ηελ παραθάηω αλαθοίλωζε, ε οποία ηασηοτρόλως ζσληζηά θαη Δήιωζή
ζας, δηόηη αθορά όιοσς όζοσς επηζθέπηοληαη ασηή ηελ ηζηοζειίδα.
Σν Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζρεηηθά κε ηελ αλώλπκε εηαηξία «ΣΗΛΔΣΤΠΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ» (εθεμήο «ΣΗΛΔΣΤΠΟ»), πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνύζα ηζηνζειίδα αθνξά ζηελ δεκόζηα
πξνζθνξά ζηελ Διιάδα λέσλ κεηνρώλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ηεο ΣΗΛΔΣΤΠΟ θαη έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ελώ ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν έρεη εγθξηζεί από ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ηελ 23/07/2013, κόλνλ όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ
επελδπηηθνύ θνηλνύ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. Σν Δλεκεξσηηθό Γειηίν γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΣΗΛΔΣΤΠΟ,
είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό από ηελ 01/08/2013 ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο («www.megatv.com»), ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνύινπ Έθδνζεο Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ.
(«www.eurobankequities.gr»),
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ
Αζελώλ
(«www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/»), θαζώο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο («www.hcmc.gr»), ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ Ν. 3401/2005, όπσο ηζρύεη. Δπίζεο,
ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ζην επελδπηηθό θνηλό θαη ζε έληππε κνξθή, εθόζνλ
δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ΣΗΛΔΣΤΠΟ νδόο Ρνύζνπ 4 & Λεσθ. Μεζνγείσλ, 115 26, Αζήλα, θαη ζηα
γξαθεία ηνπ πκβνύινπ Έθδνζεο Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ., Οδόο Φηιειιήλσλ 10, 1νο όξνθνο, 105 57
Αζήλα.
Η δηαλνµή ησλ εγγξάθσλ ή άιισλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα ηζηνζειίδα ελδέρεηαη λα
πεξηνξίδεηαη από ην λόµν ζε νξηζµέλα θξάηε. Η παξνύζα ηζηνζειίδα θαη ην πεξηερόµελν απηήο δελ απνηεινύλ
ζε θαµία πεξίπησζε πξνζθνξά γηα πώιεζε ή πξόζθιεζε γηα απόθηεζε θηλεηώλ μηώλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο,
ζην νπνίν µία ηέηνηα πξνζθνξά ή πξόζθιεζε δελ επηηξέπεηαη από ην λόµν ηνπ θξάηνπο απηνύ. Δπνµέλσο, ην
Δλεµεξσηηθό Γειηίν απεπζύλεηαη µόλν ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζύµθσλα µε ην ειιεληθό δίθαην, δελ
απεπζύλεηαη, άµεζα ή έµµεζα, ζε επελδπηέο εθηόο Διιάδαο νύηε απνηειεί πξνέθηαζε ηεο Γεµόζηαο
Πξνζθνξάο εθηόο Διιάδαο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο όπνπ µία ηέηνηα πξνζθνξά ή πξόζθιεζε δελ επηηξέπεηαη
από ην λόµν ηνπ. πλεπώο, αληίγξαθα ηνπ Δλεµεξσηηθνύ Γειηίνπ δελ πξέπεη θαη δελ πξόθεηηαη λα
ηαρπδξνµεζνύλ ή λα δηαλεµεζνύλ ή λα απνζηαινύλ µε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο Διιάδνο ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο, όπνπ µηα ηέηνηα πξνζθνξά ή πξόζθιεζε δελ επηηξέπεηαη από ην λόµν ηνπ θξάηνπο
απηνύ.
Πεξαηηέξσ, νη θηλεηέο αμίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
έγθξηζεο θαη δελ ζα εγθξηζνύλ, από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί θηλεηώλ αμηώλ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο πιελ
ηεο Διιάδαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζνύλ ή λα πσιεζνύλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο, αλ ε ελ ιόγσ
πξνζθνξά ή πώιεζε δελ επηηξέπεηαη από ην λόκν ηνπ. Σέινο, επελδπηέο εθηόο Διιάδαο ή επελδπηέο πνπ
ππόθεηληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη δηθαηνδνζία άιισλ θξαηώλ ελδέρεηαη λα απαγνξεύεηαη λα αζθήζνπλ
δηθαηώκαηα απνξξένληα από ηηο λέεο κεηνρέο, αθόκα θαη εάλ µε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
παξνύζα Γεκόζηα Πξνζθνξά, πνπ απεπζύλεηαη µόλν ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ιακβάλεη ρώξα µόλν ζύκθσλα
µε ην ειιεληθό δίθαην.
Δάλ βιέπεηε απηήλ ηελ ηζηνζειίδα από ηηο Η.Π.Α., Καλαδά, Νόηηα Αθξηθή, Απζηξαιία, Ιαπσλία ή/θαη
νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο πιελ ηεο Διιάδαο, όπνπ ε ελ ιόγσ πξνζθνξά ή πώιεζε δελ επηηξέπεηαη από ην
λόµν, πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηελ ηζηνζειίδα.
ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ
Μειέηεζα θαη θαηαλόεζα ηε δήισζε απνπνίεζε επζύλεο, πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ. Καηαιαβαίλσ όηη
ελδερνµέλσο επεξεάδεη ηα δηθαηώµαηά µνπ θαη ζπµθσλώ λα δεζµεύνµαη από απηή. πµθσλώ θαη βεβαηώλσ
όηη έρσ ην δηθαίσµα λα πξνρσξήζσ θαη λα µειεηήζσ ην πεξηερόµελν ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ.
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