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Του Νίκου Χρυσικόπουλου
Τοδικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του
ΟΤΕ (5% του μετοχικού κεφαλαίου), σύμφωνα με τη συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ, άσκησε ο
γερμανικός Όμιλος, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του Capital.gr.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η Deutsche Telekom απέστειλε στις 20/03/2018 σχετική
επιβεβαίωση προς το Ταμείο. Κατόπιν αυτού, το ΤΑΙΠΕΔ και η Deutsche Telekom AG θα
συνεργαστούν για την τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής, της οποίας το ύψος διαμορφώνεται σε
284.051.959,81 ευρώ.
Νωρίτερα το Capital.gr. ανέφερε:
Απότην Παρασκευή 16 Μαρτίου ξεκίνησαν να μετρούν οι 30 εργάσιμες ημέρες που έχει προθεσμία
η Deutsche Telekom για να αποκτήσει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ που τελεί υπό
παραχώρηση, στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της εταιρείας.
Ηολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για τη διάθεση του πωλούμενου 5% (24.507.520
μετοχές) χωρίς να υποβληθεί προσφορά, ενεργοποίησε τη διαδικασία αποστολής έγγραφης
ειδοποίησης στην Deutsche Telekom, έχουσα το δικαίωμα πρώτης άρνησης για κάθε ποσοστό
του Οργανισμού που διαθέτει το Δημόσιο, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων Ελληνικού
Δημοσίου – D.T.
Μεβάση την ημερομηνία αποστολής (16/3), η προθεσμία των 30 ημερών εκπνέει στις 2 Μαΐου.
Ωστόσο, η εκτίμηση όλων των πλευρών που εμπλέκονται στη διαδικασία είναι ότι θα υπάρξουν
εξελίξεις νωρίτερα και μάλιστα εντός των επόμενων 24ώρων. "Και οι δύο πλευρές επιθυμούν να
ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση”, αναφέρει πηγή με γνώση της
διαδικασίας.
Θαπρέπει, έτσι, να αναμένεται ότι εξαιρετικά σύντομα η Deutsche Telekom (ή μέλος του ομίλου
DT) θα ασκήσει το δικαίωμα που διαθέτει για να αποκτήσει το προς παραχώρηση ποσοστό, με το
οποίο η συμμετοχή της θα ανέλθει στο 45% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.

Γιατη διάθεση των 24,5 εκατ. μετοχών του ΟΤΕ το τίμημα προκύπτει με βάση τη μεσοσταθμική
τιμή κλεισίματος της μετοχής των τελευταίων 20 συνεδριάσεων στο Χ.Α., όπως προβλέπεται από
τη Συμφωνία Μετόχων. Στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, η μετοχή του
ΟΤΕ βρέθηκε στα 11,24 ευρώ. Ο μέσος όρος των τελευταίων 20 συνεδριάσεων υπολογίζεται στα
επίπεδα των 11,59 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το προς πώληση ποσοστό αποτιμάται πέριξ των
284 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεταιότι το ελληνικό Δημόσιο είχε μεταβιβάσει τον Νοέμβριο του 2016 στο ΤΑΙΠΕΔ τις
24.507.520 μετοχές που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού. Η
ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση του ποσοστού από την DT θα ενισχύσει την
προσπάθεια για αύξηση των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις.
Νασημειωθεί πως όταν η DT αποκτήσει το ποσοστό και ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 45% δεν
θα προκύψει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς διότι η πώληση θεωρείται συνέχεια της πρώτης
αποκρατικοποίησης. Το Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση της πώλησης θα περιορίσει το
ποσοστό του στον ΟΤΕ στο 5% (1% άμεσα και 4% μέσω του ΙΚΑ).
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