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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Η AXIA Ventures Group ενεργεί ως Joint Bookrunner στην επιτυχημένη τοποθέτηση 1,750,000 μετοχών 

της Autohellas μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών  

Αθήνα, Ελλάδα, 2η Απριλίου 2018 - Η Autohellas SA ("Autohellas" ή η "Εταιρεία") ανακοίνωσε την 23η Μαρτίου, 2018 

την επιτυχή ιδιωτική τοποθέτηση 1,750,000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14,3% 

του μετοχικού της κεφαλαίου, σε επιλεγμένους επενδυτές (η ’’Τοποθέτηση’’), στην τιμή €22.60 ανά μετοχή (ή 

συνολικής αξίας €39,550,000). Η σημαντική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη 

της προσφοράς με έκπτωση της τάξης του 9,6% στη βάση της τελευταίας τιμής κλεισίματος. 

Οι μετοχές που διατέθηκαν ήταν άμεσης ιδιοκτησίας της Main Stream S.A., η οποία ελέγχεται από την Evertrans S.A., 

εταιρεία της οποίας αποκλειστικός ιδιοκτήτης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

Θεόδωρος Βασιλάκης. Ως αποτέλεσμα της Τοποθέτησης, τα δικαιώματα ψήφου που ελέγχονται έμμεσα από τον 

Θεόδωρο Βασιλάκη μειώθηκαν από 74.39% σε 60.06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Τοποθέτησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις 

προοπτικές της Εταιρείας και ενισχύει το επίπεδο ελεύθερης διασποράς των μετοχών της. Επιπλέον, η μετοχική βάση 

της Autohellas διευρύνεται μέσω της συμμετοχής περισσότερων εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών, γεγονός 

που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας μεσοπρόθεσμα. 

Η AXIA Ventures Group Ltd ("AXIA") ενήργησε, μαζί με την Euroxx Securities S.A., ως Joint Bookrunner στη διαδικασία 

βιβλίου προσφορών. 

Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd 

Η AXIA Ventures Group Limited (‘’AXIA’’), μέλος της AXIA Financial Group (‘’AFG’’), είναι ιδιωτικός όμιλος επενδυτικής 
τραπεζικής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην παροχή 
υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις 
αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες 
συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία 
(κεντρικά γραφεία), Αθήνα (υποκατάστημα), Λισαβόνα (υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική), Μιλάνο (γραφείο 
αντιπροσωπείας) και στο Λονδίνο (γραφείο αντιπροσωπείας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και 
τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο http://www.axiavg.com.  
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