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Με δύο ανακοινώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες
βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση, ΟΤΕ και Forthnet δίνουν συνέχεια στο
«τηλεπικοινωνιακό θρίλερ» των τελευταίων μηνών, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η μάχη
διεκδίκησης της Forthnet.
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πως «σε συνέχεια της από 24.06.2014 και με αρ. πρωτ. 2177 επιστολής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η OTE A.E. τα τελευταία χρόνια
δραστηριοποιείται στη συνδρομητική τηλεόραση εκτιμώντας ότι η δραστηριότητα αυτή
παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης, και όπως είναι φυσικό εξετάζει και αξιολογεί κάθε
επιχειρηματική δυνατότητα ή ενέργεια, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει διερευνητικές επαφές μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και του κυρίου μετόχου
της FORTHNET, της εταιρίας FORGENDO LTD, σχετικά με τη δραστηριότητα της συνδρομητικής
τηλεόρασης της NOVA.
Επί του παρόντος δεν υφίσταται, αλλά εφόσον στο άμεσο ή απώτερο μέλλον συντρέξει γεγονός ή
κατάσταση που χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΟΤΕ Α.Ε. θα
προβεί έγκαιρα σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού».
Από την πλευρά της η Forthnet, με διαφορά λίγων λεπτών, δεν επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις
με τον όμιλο του ΟΤΕ.
«Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με συγκεκριμένο
δημοσίευμα της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 24/6/2014 με τίτλο "Με το όπλο παρά πόδα ο
ΟΤΕ για Forthnet", η Forthnet Α.Ε. («Forthnet») ενημερώνει ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις
με την ΟΤΕ Α.Ε.. Η Forthnet θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ως προς το περιεχόμενο του
δημοσιεύματος που αφορά στην Emirates International Telecommunications αμέσως μόλις
ενημερωθεί σχετικώς.
Τέλος, η Forthnet δεν σχολιάζει έτερα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου συναφή

με το ως άνω δημοσίευμα που αφορούν στις επιδιώξεις, στρατηγικές και σχεδιασμούς
ανταγωνιστών της».
Ουσιαστικά, λένε παράγοντες της αγοράς, οι συζητήσεις, οι οποίες όπως όλα δείχνουν βρίσκονται
σε εξέλιξη, μεταξύ του ΟΤΕ και των Αράβων, βασικών μετόχων της Forthnet, δεν καθίσταται
δυνατό να σχολιαστούν από τη διοίκηση της τελευταίας.
Πρόκειται, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για ένα «θέατρο σκιών» όπου κυριολεκτικά όλοι μιλούν με
όλους στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών για την επόμενη ημέρας στον κλάδο. Καθώς, όμως οι
διεργασίες αυτές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ακόμη δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, όλες οι
εμπλεκόμενες πλευρές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως εχθές, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του ΟΤΕ, ο διευθύνων
σύμβουλος του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για την
είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet.
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