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Προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της εταιρείας η εµπειρία στον ενεργειακό κλάδο και η ύπαρξη 
ιδίων κεφαλαίων άνω των  200 εκατ. Ευρώ. 

Αποδεδειγµένη εµπειρία στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να έχουν οι διεκδικητές του 65% της ∆ΕΠΑ Εµπορίας, 
όπως αναφέρει η πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος, που δηµοσίευσε χθες το 
ΤΑΙΠΕ∆. Αν πρόκειται για κοινοπραξία, τότε θα πρέπει τουλάχιστον ένα µέλος της να έχει 
ενασχόληση µε τον ενεργειακό κλάδο. 

Την ίδια στιγµή, η πρόσκληση επιβεβαιώνει τις δηµοσιογραφικές πληροφορίες, περί ύπαρξης 
option για την εξαγορά µε discount του 35% των ΕΛΠΕ από τον προτιµητέο επενδυτή, στην 
περίπτωση που τα Ελληνικά Πετρέλαια δεν διεκδικήσουν το 65% του ∆ηµοσίου ή δεν 
πλειοδοτήσουν. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, σήµερα (ακόµη και πριν από την 
έναρξη του Χρηµατιστηρίου) τα ΕΛΠΕ πρόκειται να γνωστοποιήσουν το ακριβές 
discount της ενδεχόµενης αγοραπωλησίας.  

Με δεδοµένο ότι όλοι οι επενδυτές (πλην ΕΛΠΕ) ουσιαστικά θα διεκδικήσουν το 100% της 
∆ΕΠΑ Εµπορίας, µε την ανακοίνωση των Ελληνικών Πετρελαίων, θα είναι εξαρχής γνωστές 
όλες οι παράµετροι του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους. Για λόγους επίσης ίσης 
µεταχείρισης των διεκδικητών, σύµφωνα µε την πρόσκληση, πρόκειται να 
παραιτηθούν επίσης από το ∆.Σ. της εταιρείας τα δύο µέλη που έχουν ορίσει τα ΕΛΠΕ. 

 
∆υνατότητα αποκλεισµού για λόγους εθνικής ασφάλειας  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία, οι «µνηστήρες» δεν 
µπορούν να προέρχονται από χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις από την Ε.Ε. Επίσης, 
υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισµού διεκδικητών για λόγους εθνικής ασφάλειας.  

Σχετική µε την οικονοµική τους φερεγγυότητα, για τους συµµετέχοντες που αποτελούν 
νοµικές οντότητες, θα πρέπει ο µέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων τους να είναι 
τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία. Πάνω από 200 εκατ. θα πρέπει 
να είναι επίσης το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους κατά την τελευταία χρονιά.  

Από την άλλη πλευρά, αν ο ενδιαφερόµενος είναι fund ή εταιρία ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων, τότε θα πρέπει να διαθέτει ενεργά και µη δεσµευµένα κεφάλαια άνω των 200 εκατ. 
ευρώ.  

 



Option για προτιµητέο επενδυτή και ΕΛΠΕ  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου, ώστε να ακολουθήσει η φάση 
των δεσµευτικών προσφορών για το 65%, από τους επενδυτές που θα προκριθούν στο 
επόµενο στάδιο. Αν από αυτό προκύψει άλλος αγοραστής από τα ΕΛΠΕ, τότε για τη 
διάθεσή του 35% των ΕΛΠΕ, προβλέπονται δύο διακριτές option – για τον προτιµητέο 
επενδυτή και για τα ΕΛΠΕ.  

Έτσι, αν τα ΕΛΠΕ ενεργοποιήσουν την option τους (Put Option), τότε ο επενδυτής θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εξαγοράσει το µερίδιό τους. Αν πάλι ο επενδυτής ενεργοποιήσει τη δική του 
option (Call Option), τότε τα Ελληνικά Πετρέλαια θα είναι υποχρεωµένα να του πουλήσουν το 
35% που κατέχουν.  

Η αγοραπωλησία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριµένης διορίας. Πάντως, η 
πρόσκληση προβλέπει και την περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η διµερής 
συναλλαγή για το 35%, αν δηλαδή κανένα από τα δύο µέρη δεν ενεργοποιήσει την 
option του. Τότε, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε την πώληση µόνο του 65%.  
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