ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Υπό Ειδική Εκκαθάριση Χρηματοδοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Υπό Ειδική Εκκαθάριση» (εφεξής
«ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΥΕΕ») νομίμως εκπροσωπούμενο από την PQH Ενιαία Ειδική
Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(εφεξής «ο Ειδικός Εκκαθαριστής» ή «η PQH»), προτίθεται να εκποιήσει μέσω της
υποβολής ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών (οι «Οικονομικές
Προσφορές») και διεξαγωγής εκούσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού 474 μετοχές,
κυριότητας, νομής, και κατοχής της ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΥΕΕ, εκδόσεως της
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A.» πλέον
«SENTINEL ADVISORS S.A.»
Ως τιμή Α’ προσφοράς ορίζεται το ποσό των €48,10 ανά μετοχή.
Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την
αγορά όλων ή μέρους των παραπάνω μετοχών σε σφραγισμένο φάκελο το
αργότερο μέχρι την 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα
γραφεία του Ειδικού Εκκαθαριστή που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής,
Γραβιάς 3 και Γρανικού, ΤΚ 151 25. Οι Οικονομικές Προσφορές θα πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΤΕ INSURANCE
ROMANIA SA πλέον SENTINEL ADVISORS SA». Η δεσμευτική προσφορά πρέπει να
είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη.
Το κριτήριο επιλογής θα είναι η υψηλότερη συνολική αξία για την ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΥΕΕ, όπως προκύπτει από τον αγοραζόμενο αριθμό μετοχών και το
προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από συμβολαιογράφο την 12η
Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της PQH, με την παρουσία
όλων των ενδιαφερομένων και της τριμελούς Επιτροπής Εκποιήσεων του Ειδικού
Εκκαθαριστή.
Η PQH διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, τροποποιήσει, ακυρώσει, επαναλάβει
ή ματαιώσει ανά πάσα στιγμή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και κατά την απόλυτη
κρίση της την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και γενικά την παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία και κάθε σχετικό με αυτήν έγγραφο, συμβατικό ή άλλο,
χωρίς αυτό να καθιστά αυτήν ή την ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΥΕΕ καθ’ οιονδήποτε τρόπο
υπεύθυνα απέναντι στους ενδιαφερόμενους ή / και σε οποιουσδήποτε τρίτους.
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