
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
«ORLANDO‐EQUITY HOLDING LIMITED» 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ  ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ  ΧΑΡΤΙΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»  (εφεξής  η  «Εταιρεία»),  συνεδρίασε  την  11.03.2021,  προκειμένου  να 
εξετάσει: 

1. το  περιεχόμενο  της  υποχρεωτικής  δημόσιας  πρότασης,  που  υπέβαλε,  σύμφωνα  με  το 
Ν.3461/2006, η «ORLANDO‐EQUITY HOLDING LIMITED» (εφεξής ο «Προτείνων») για την 
απόκτηση των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας,  την κυριότητα των οποίων 
δεν  είχε  ο  Προτείνων  κατά  την  ημερομηνία  που  κατέστη  υπόχρεος  σε  υποβολή 
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»).  

2. το  περιεχόμενο  του  εγκριθέντος  με  την  από  26.02.2021  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  Πληροφοριακού  Δελτίου  της  Δημόσιας 
Πρότασης  (εφεξής  το «Πληροφοριακό  Δελτίο»),  που  απευθύνεται  στους  μετόχους  της 
Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.3461/2006, για την εξαγορά του συνόλου των 
κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, το οποίο  τέθηκε στη διάθεση του κοινού 
την 02.03.2021, και  

3. την απαιτούμενη, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν.3461/2006, έκθεση την 
οποία  συνέταξε,  με  ημερομηνία  10.03.2021,  ο  Χρηματοοικονομικός  Σύμβουλος  της 
Εταιρείας, ήτοι  η Τράπεζα «Optima bank A.E.» (εφεξής η «Έκθεση του Συμβούλου» και ο 
«Χρηματοοικονομικός  Σύμβουλος»  αντίστοιχα),  για  τους  σκοπούς  της  Δημόσιας 
Πρότασης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

Η  Δημόσια Πρόταση αφορά  στην  απόκτηση  του  συνόλου  των  κοινών  ονομαστικών,  μετά 
ψήφου,  άυλων  μετοχών  εκδόσεως  της  Εταιρείας,  ονομαστικής  αξίας  €0,30  έκαστη, 
ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα  τρίτων,  οι  οποίες  έχουν  εισαχθεί  και 
αποτελούν  αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  (εφεξής  οι 
«Μετοχές»),  οι  οποίες  κατά  την  ημερομηνία  στην  οποία  ο  Προτείνων  ξεκίνησε  τη 
διαδικασία  της  Δημόσιας  Πρότασης  δεν  ανήκαν  στην  κυριότητα  του  Προτείνοντα  ή  των 
Συντονισμένων Προσώπων (όπως ορίζονται κατωτέρω). Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση 
αφορά σε 394.288 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του 
συνολικού  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  και  των  δικαιωμάτων  ψήφου  τα 
Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). 

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα ορίστηκε σε €6,70 ανά Μετοχή (εφεξής το «Προσφερόμενο 
Αντάλλαγμα»). Συντονισμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 2 (ε) 
του Νόμου, είναι (i) η εταιρεία CHINA‐CEE MANAGEMENT S.A.R.L. ως πρόσωπο που έχει τον 
απώτατο  έλεγχο  του  Προτείνοντα,  και  (ii)  τα  πρόσωπα  που  ελέγχονται  κατά  τα 
διαλαμβανόμενα  στο  άρθρο  3  παρ.  1  (γ)  του  Ν.  3556/2007  από  την  CHINA‐CEE 
MANAGEMENT S.A.R.L. (εφεξής και από κοινού τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»). 

Κατά  την  εν  λόγω  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (καθώς  και  σε  όλες  τις 
συνεδριάσεις που είχαν θέματα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση) συμμετείχαν όλα τα μέλη 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας.  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  και  αφού 
διαπιστώθηκε  η απαιτούμενη απαρτία  σύμφωνα με  το Ν. 4548/2018  και  το  Καταστατικό 
της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατυπώνει την αιτιολογημένη γνώμη 
του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ως εξής: 



1. Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (άρθρο 15 παρ. 
2 περ. α. του Ν. 3461/2006). 
 
Μέχρι  και  την  11.03.2021,  ημερομηνία  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ως 
ανωτέρω,  οι  κ.κ.  Ραφαηλίδη  Άννα,  Υπεύθυνη  Τμήματος  Εταιρικών  Ανακοινώσεων  και 
Χωριανόπουλος  Ιωάννης,  Διευθυντής  Εργοστασίου,  κατέχουν  άμεσα  ή/και  έμμεσα 
Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ως ακολούθως 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα  Άμεσος  Αριθμός 
Μετοχών  & 
Δικαιωμάτων 
Ψήφου 

Αριθμός  Άμεσων 
και  Έμμεσων 
Μετοχών  & 
Δικαιωμάτων 
Ψήφου 

Ποσοστό  Άμεσων 
και  Έμμεσων 
Μετοχών  & 
Δικαιωμάτων 
Ψήφου 

Ραφαηλίδη Άννα  Υπεύθυνη 
Τμήματος 
Εταιρικών 
Ανακοινώσεων 

70  70  0,00177% 

Χωριανόπουλος 
Ιωάννης 

Διευθυντής 
Εργοστασίου 

200  200  0,005059% 

 

2. Ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
της  Εταιρείας  σχετικά  με  τη  Δημόσια  Πρόταση  (άρθρο  15  παρ.  2  περ.  β.  του  Ν. 
3461/2006). 

Την 29.01.2021,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  ενημερώθηκε  εγγράφως  από  τον 
Προτείνοντα  για  την  υποβολή  της  Δημόσιας  Πρότασης  και  παρέλαβε  αντίγραφο  του 
σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1  του Ν.3461/2006. 
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε με επιστολή του σύμφωνα 
με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.3461/2006 τους εργαζόμενους της Εταιρείας για την υποβολή 
της Δημόσιας Πρότασης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας.   

Περαιτέρω,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  την  12.02.2021  όρισε  ως  Χρηματοοικονομικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με  το άρθρο 15  του Ν.3461/2006,  την Τράπεζα «Optima bank A.E.», 
στην  οποία  ανατέθηκε  να  αξιολογήσει  τη  Δημόσια  Πρόταση  και  να  εκδώσει  τη  σχετική 
Έκθεση  του  Συμβούλου.  Στο  πλαίσιο  αυτό  η  Εταιρεία  παρείχε  όλα  τα  στοιχεία  και  τις 
πληροφορίες  που  ζητήθηκαν  από  το  Χρηματοοικονομικό  Σύμβουλο  για  τη  σύνταξη  της 
Έκθεσής του. 

Την  02.03.2021,  με  ανακοίνωση,  η  οποία  αναρτήθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων,  η 
Εταιρεία διαβίβασε στους εργαζομένους το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Πληροφοριακό Δελτίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 9 του Ν.3461/2006.  

Οι  εργαζόμενοι  της  Εταιρείας,  μέχρι  σήμερα,  δεν  έχουν  υποβάλει  προς  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην Εταιρεία 
και στην απασχόληση των εργαζομένων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 
3461/2006  την  παρούσα  αιτιολογημένη  γνώμη  του  στις  αρμόδιες  αρχές,  στους 
εργαζόμενους της Εταιρείας και θα τη δημοσιοποιήσει προσηκόντως και σύμφωνα με τον 
Ν. 3461/2006. 



Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  δεν  αναζήτησε,  ούτε  έλαβε  ανταγωνιστικές 
προτάσεις από τρίτους και δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δεν εντάσσεται 
στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και θα μπορούσε να οδηγήσει στη 
ματαίωση  της  Δημόσιας  Πρότασης,  κατά  τα  διαλαμβανόμενα  στο  άρθρο  14  του 
Ν.3461/2006. 

3. Συμφωνίες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και των Μελών του με 
τον Προτείνοντα (άρθρο 15 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 3461/2006). 

Μετά από σχετικό έλεγχο,  επιβεβαιώνεται από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου,  ότι  δεν  υπάρχουν  συμφωνίες  μεταξύ  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Εταιρείας ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, με τον Προτείνοντα.  

4. Αιτιολογημένη  άποψη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  σχετικά  με  τη 
Δημόσια Πρόταση (άρθρο 15 παρ. 2 περ. δ. του Ν. 3461/2006). 

Για  τη  διαμόρφωση  της  γνώμης  του,  σχετικά  με  τη  Δημόσια  Πρόταση,  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα: 

α. Την Έκθεση του Συμβούλου. 

Με την από 10.03.2021 Έκθεση του Συμβούλου, σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα 
της  Δημόσιας  Πρότασης,  ο  Χρηματοοικονομικός  Σύμβουλος,  δίνοντας  βαρύτητα  ανάλογα 
με την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου αποτίμησης, εκτιμά ότι η σταθμισμένη τιμή  ανά 
μετοχή της Εταιρείας ανέρχεται σε €5,55 ανά μετοχή. 

Για  τη  διενέργεια  της  αποτίμησης  της  Έκθεσης  του  Συμβούλου  (εφεξής  η  «Αποτίμηση»), 
χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι, και συγκεκριμένα οι εξής: 

i. Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Method) από 
την οποία προκύπτει, στο βασικό σενάριο, αποτίμηση της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε €6,26 ανά μετοχή. 

ii. Συγκριτική  Ανάλυση  Εισηγμένων  Εταιριών  μέσω  χρήσης  Δεικτών  Κεφαλαιαγοράς 
(Trading Multiples  of  Comparable  Companies Method)  από  την  οποία  προκύπτει 
αποτίμηση της Εταιρείας που ανέρχεται σε €4,76 ανά μετοχή. 

iii. Συγκριτική Ανάλυση μέσω  χρήσης πρόσφατων  Συναλλαγών  Συγκρίσιμων  Εταιριών 
(Precedent  Transactions  Method)  από  την  οποία  προκύπτει  αποτίμηση  της 
Εταιρείας που ανέρχεται σε €4,19 ανά μετοχή. 

Επιπλέον,  εξετάστηκε  επικουρικά  η  εξέλιξη  της  χρηματιστηριακής  αξίας  της Μετοχής  της 
Εταιρείας σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. και η κατανομή του όγκου συναλλαγών της 
Εταιρείας ανά τιμές της Μετοχής. 

Το συμπέρασμα της Έκθεσης του Συμβούλου παρατίθεται  στον κατωτέρω πίνακα: 

  

 

 



Μεθοδολογία  Αξιολόγηση 
Συντελεστής 
Στάθμισης 

€/μετοχή 
(ανα 
μέθοδο) 

Προεξόφλησης  Μελλοντικών  Ταμειακών 
Ροών  

Κύρια και πιο σχετική μέθοδος   60,0%  6,26 

Συγκριτικής  Ανάλυσης  Εισηγμένων 
Εταιρειών  μέσω  χρήσης  Δεικτών 
Κεφαλαιαγοράς  

Συμπληρωματική  μέθοδος  με 
περιορισμένη σχετικότητα 

20,0%  4,76 

Συγκριτική  Ανάλυση  μέσω  χρήσης 
πρόσφατων  Συναλλαγών  Συγκρίσιμων 
Εταιρειών  

Συτμπληρωματική  μέθοδος  με 
περιορισμένη σχετικότητα 

20,0%  4,19 

Εξέλιξη Χρηματιστηριακής Αξίας Μετοχής  Ενδεικτική  Δεν εφαρμόζεται 

€/μετοχή     5,55 

Πηγή: Ανάλυση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 

 

β. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ‐ Δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.  

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  9,  παρ.  4  και  6  του  Ν.3461/2006,  ο  Προτείνων  προσφέρεται  να 
καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €6,70 για κάθε νομίμως και 
εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. 

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής: 

(i)  η MXTM  κατά  τους  τελευταίους  έξι  (6)  μήνες  που  προηγούνται  της  ημερομηνίας 
κατά  την  οποία  δημιουργήθηκε  η  υποχρέωση  υποβολής  δημόσιας  πρότασης,  ήτοι  την 
30.12.2020, ανέρχεται σε €5,69407, 

(ii)  ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα με τον Προτείνοντα 
απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά 
την  οποία  δημιουργήθηκε  η  υποχρέωση  υποβολής  δημόσιας  πρότασης,,  ήτοι  την 
30.12.2020, 

(iii)  το  τίμημα  για  την  απόκτηση  του  συνόλου  των  3.558.802  Μετοχών,  κατά  τις 
30.12.2020 και 31.12.2020, από τον Προτείνοντα ανήλθε σε €6,66 ανά Μετοχή, 

(iv)  ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την 
επωνυμία  «Euroxx  Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.»  ως  ανεξάρτητο  αποτιμητή  (εφεξής  η 
«EUROXX») για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, 
για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η 
προϋπόθεση  του  άρθρου  9,  παρ.  6,  περίπτωση  (β),  δεύτερο  εδάφιο  του  Ν.  3461/2006, 
καθώς  κατά  τους  έξι  (6)  μήνες  που  προηγούνται  της  ημερομηνίας  κατά  την  οποία 
δημιουργήθηκε  η  υποχρέωση  υποβολής  δημόσιας  πρότασης,  οι  πραγματοποιηθείσες 
συναλλαγές  επί  των  Μετοχών  της  Εταιρείας  δεν  υπερέβησαν  το  10%  του  συνόλου  των 
Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,38% του συνόλου αυτών.  

Η  EUROXX  χρησιμοποίησε  τις  ακόλουθες  μεθοδολογίες  αποτίμησης:  (α)  Μέθοδος  των 
Πολλαπλασιαστών/Δεικτών  Κεφαλαιαγοράς  Ομοειδών  Εταιρειών,  (β)  Μέθοδος 
Συγκρίσιμων  Συναλλαγών,  (γ)  Μέθοδος  Αποτίμησης  της  Αξίας  βάσει  του  Μέσου 
Οικονομικού  Κύκλου,  (δ)  Μέθοδος  Προεξοφλημένων  Ταμειακών  Ροών,  από  τις  οποίες 
προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €5,43. 



Συνεπώς  το  Προσφερόμενο  Αντάλλαγμα  πληροί  τα  κριτήρια  του  «δίκαιου  και  εύλογου» 
ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Ν.3461/2006. 

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα: 

‐  Υπερβαίνει  κατά  περίπου  17,67%  τη  ΜΧΤΜ  κατά  τους  έξι  (6)  μήνες  που 
προηγούνται  της  ημερομηνίας  κατά  την  οποία  δημιουργήθηκε  η  υποχρέωση  υποβολής 
δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €5,69407. 

‐  Υπερβαίνει  κατά  περίπου 3,88%  την  τιμή  κλεισίματος  της Μετοχής  στο  Χ.Α.  κατά 
την  προηγούμενη  ημερομηνία  από  την  ημερομηνία  κατά  την  οποία  δημιουργήθηκε  η 
υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €6,45 και 

‐  Υπερβαίνει  κατά  περίπου  23,39%  την  τιμή  ανά  μετοχή  που  προέκυψε  από  την 
έκθεση αποτίμησης της EUROXX. 

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων μετόχων την καταβολή 
των  προβλεπόμενων  στο  άρθρο  7  της  κωδικοποιημένης  απόφασης  αρ.  1  (συνεδρίαση 
223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 
για  την  καταχώριση  της  εξωχρηματιστηριακής  μεταβίβασης  των  Μετοχών,  σήμερα 
ανερχόμενων σε 0,08%  επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού  ίσου με το 
μικρότερο  μεταξύ  των  20  Ευρώ  και  του  20%  επί  της  αξίας  της  μεταβίβασης  για  κάθε 
αποδεχόμενο  μέτοχο  ανά  Λογαριασμό  Αξιών.  Η  αξία  μεταβίβασης  υπολογίζεται  ως  το 
γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: 
(α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. 
την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  υποβολής  των  απαραίτητων  εγγράφων  στην 
ΕΛ.Κ.Α.Τ.  

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο 
στο  άρθρο  9  του  Ν.2579/1998  φόρο,  σήμερα  ανερχόμενο  σε  0,2%  επί  της  αξίας 
συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους αποδεχόμενους μετόχους. 

Κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου 
Ανταλλάγματος  μειωμένου  κατά  i)  το  ποσό  που  προκύπτει  από  τα  δικαιώματα  υπέρ  της 
ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και κατά ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου. 

γ. Τα Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. 

Η  απόκτηση  των Μετοχών  της  Εταιρείας  από  τον  Προτείνοντα  δεν  θα  επιφέρει  αλλαγές 
στην  επιχειρηματική  στρατηγική  και  στους  επιχειρηματικούς  σκοπούς  της  Εταιρείας. 
Πρωταρχικός  στόχος  της  συμμετοχής  του  Προτείνοντος  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της 
Εταιρείας  είναι  η  διασφάλιση  της  συνέχισης  της  λειτουργίας  της  Εταιρείας  υπό  τις  ίδιες 
επιχειρηματικές  αρχές,  δηλαδή  την  προσπάθεια  εντοπισμού  αγορών  εντός  και  εκτός 
Ελλάδος,  της διαρκούς  εισαγωγής  καινοτομιών σε  προϊόντα  και υπηρεσίες,  με οδηγό  την 
έρευνα  και  ανάπτυξη,  την  διατήρηση  του  λειτουργικού  κόστους  μέσω  τεχνολογικών 
επενδύσεων και  την  καθετοποίηση  των παραγωγικών γραμμών με στόχο  την  εξειδίκευση 
στον τομέα δραστηριότητας. 

Ο  Προτείνων  δεν  ασκεί  κάποια  άλλη  δραστηριότητα  πλην  της  υποβολής  της  Δημόσιας 
Πρότασης  και  της  απόκτησης  Μετοχών  της  Εταιρείας  με  τους  όρους  του  παρόντος  και 



προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή 
του στην Εταιρεία.  

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας  το οποίο δεν 
κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα και να ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών της 
Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005. 

Μέσω της διαγραφής  των Μετοχών  της Εταιρείας από  το Χ.Α.,  ο Προτείνων επιδιώκει  να 
αποκτήσει  μεγαλύτερη  ευελιξία  στη  λήψη  αποφάσεων  και  την  επιχειρηματική 
δραστηριότητα  της  Εταιρείας,  καθώς  και  να  εξοικονομήσει  πόρους  από  τα  κόστη  που 
συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 

Ο Προτείνων προτίθεται  να συνεχίσει  τις  δραστηριότητές  του  ιδίου  και  της  Εταιρείας  και 
δεν  σχεδιάζει  αλλαγές  στον  τόπο  διεξαγωγής  των  δραστηριοτήτων  της  Εταιρείας  ή  τη 
μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  Δημόσιας  Πρότασης,  ο  Προτείνων  θα  ασκήσει  το  Δικαίωμα 
Εξαγοράς και κατόπιν θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα 
τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με 
το  άρθρο  17,  παρ.  5  του  Ν.  3371/2005  και  θα  ψηφίσει  ο  ίδιος  και  τα  Συντονισμένα 
Πρόσωπα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση  των  Μετόχων  της  Εταιρείας,  η  Εταιρεία  θα  υποβάλει  προς  την  Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.  

δ. Τις πιθανές επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στους εργαζομένους της Εταιρείας. 

Σύμφωνα  με  το  Πληροφοριακό  Δελτίο,  ο  Προτείνων  δεν  θα  προβεί  σε  μεταβολές  στην 
πολιτική  διαχείρισης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  στους  όρους  απασχόλησης  του 
προσωπικού  της  Εταιρείας,  και  θα  διατηρήσει  τις  υφιστάμενες  θέσεις  εργασίας  του 
προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές 
μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.  

Ο  Προτείνων  αναμένεται  να  επιφέρει  αλλαγές  στη  σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και τη διαγραφή των Μετοχών 
της Εταιρείας από το Χ.Α. 

Σημειώνεται  ότι  ουδείς  των  εργαζομένων  της  Εταιρείας  έχει  εκφράσει  αρνητική  γνώμη 
σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. 

5. Συμπεράσματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση διατυπώνεται ως εξής: 

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (€6,70 ανά Μετοχή):  

α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και  

β)  υπερβαίνει  κατά  20,72%  την  τιμή  που  προσδιόρισε  ο  Χρηματοοικονομικός 
Σύμβουλος. 



2. Τα  επιχειρηματικά  σχέδια  του  Προτείνοντος  για  την  Εταιρεία,  όπως  προκύπτουν 
από  το  περιεχόμενο  του  Πληροφοριακού  Δελτίου,  αξιολογούνται  θετικά  καθώς 
εκτιμάται  ότι  θα  συμβάλουν  στην  διασφάλιση  της  συνέχισης  της  λειτουργίας  της 
Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές. 
 

3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Δημόσια 
Πρόταση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας και 
δεν  θα  έχει  δυσμενή  αντίκτυπο  στο  συνολικό  αριθμό  των  απασχολούμενων  στην 
Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους. 
 

4. Η  Δημόσια  Πρόταση  παρέχει  στους  μετόχους  της  Εταιρείας  τη  δυνατότητα 
αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006. 

 
Επισημαίνεται ότι η ως άνω γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συνιστά, 
ούτε  δύναται  να  εκληφθεί  ως  προτροπή  ή  αποτροπή  των  μετόχων  για  την  αποδοχή  ή 
απόρριψη  της  Δημόσιας  Πρότασης,  ιδίως  καθώς  δεν  είναι  δυνατόν  να  προβλεφθεί  η 
μελλοντική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας, η οποία σε κάθε 
περίπτωση, επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες.  
 
Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.3461/2006, η παρούσα αιτιολογημένη 
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται, υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς  και  στον Προτείνοντα,  γνωστοποιείται  στους  εργαζομένους  της Εταιρείας 
και δημοσιεύεται μαζί με την Έκθεση του Συμβούλου.  

 
Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Έκθεση 
του  Συμβούλου  θα  είναι  διαθέσιμες  μέσω  της  ιστοσελίδας  της  Εταιρείας 
(https://www.paperpack.gr/)  και  της  ιστοσελίδας  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών 
(http://www.helex.gr/). Επίσης, αντίτυπα αυτών των εγγράφων θα είναι διαθέσιμα από την 
ανωτέρω  ημερομηνία  και  καθ’  όλη  την  Περίοδο  Αποδοχής  (όπως  ορίζεται  στο 
Πληροφοριακό Δελτίο)  στα γραφεία  της Εταιρείας  (Βιλτανιώτη 24  και Μενεξέδων, 14564, 
τηλ. 210 2846800). 
 
 

Κηφισιά, 11 Μαρτίου 2021 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


