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Βέλτιστη στρατηγική για τα Ελληνικά Πετρέλεια η συµµετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία µε 
διττό ρόλο  
Τη βέλτιστη στρατηγική αποτελεί για τα ΕΛΠΕ η συµµετοχή τους στην διαγωνιστική 
διαδικασία που θα υλοποιήσει το ΤΑΙΠΕ∆ για την πώληση του 65% της ∆ΕΠΑ Εµπορίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση που θα παρουσιάσει αύριο στην έκτακτη γενική συνέλευση των 
µετόχων η διοίκηση της εταιρίας, απόφαση που στηρίχτηκε σε αξιολόγηση της KPMG που 
συγκαλείται για να εγκρίνει τα MoU υπέγραψε η εταιρία τόσο για τους όρους πώλησης του 
35% που κατέχει στη ∆ΕΠΑ Υποδοµών όσο και για τους όρους του MoU για την διευθέτηση 
του 35% που κατέχει στη ∆ΕΠΑ Εµπορίας. 
 
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο αυτό MoU, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση, προβλέπει τη 
δυνατότητα της ΕΛΠΕ να συµµετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία που θα υλοποιήσει το ΤΑΙΠΕ∆ 
ως αγοραστής.  
Ταυτόχρονα, το Μνηµόνιο προβλέπει δικαιώµατα προαίρεσης για την ΕΛΠΕ και τον επενδυτή, που 
θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισµό (εάν δεν είναι η ΕΛΠΕ), για την πώληση/αγορά αντίστοιχα των 
µετοχών της ΕΛΠΕ.  
Αναλυτικότερα, τα δικαιώµατα προαίρεσης και οι λοιποί όροι του Μνηµονίου περιγράφονται 
κατωτέρω στην ενότητα 4.  
 
Επίτευξη στόχων  
 
Η συµµετοχή της ΕΛΠΕ στη διαγωνιστική διαδικασία µε διττό ρόλο έως την υποβολή δεσµευτικών 
προσφορών αποτελεί τη βέλτιστη στρατηγική για την εταιρεία δεδοµένου ότι µε αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:  
 
Στάδιο Α: ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία έως την υποβολή ∆εσµευτικών προσφορών  
 
Η ΕΛΠΕ δια του Μνηµονίου αναλαµβάνει τη δέσµευση να συµµετάσχει αρχικά στο διαγωνισµό ως 
υποψήφιος αγοραστής εκδηλώνοντας µη δεσµευτικό ενδιαφέρον, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
πλήρη ευελιξία προκειµένου να: 
 



- Αξιολογήσει πλήρως τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, µετά και από ενδελεχή έλεγχο της κατάστασης και των προοπτικών της ∆ΕΠΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
- Αξιολογήσει τα δεδοµένα του διαγωνισµού που θα διενεργεί το ΤΑΙΠΕ∆ και να ενεργήσουν 
κατάλληλα προκειµένου να προστατεύσουν την αξία της συµµετοχής τους στη ∆ΕΠΑ  
 
Στάδιο Β: Υποβολή ∆εσµευτικών προσφορών  
Στο στάδιο αυτό της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατόπιν αξιολόγησης των εναλλακτικών της στο 
Στάδιο Α, η ΕΛΠΕ θα κληθεί να αποφασίσει την υποβολή ή όχι προσφοράς και το ύψος αυτής. 
 
- Εναλλακτική Α: Η ΕΛΠΕ υποβάλει προσφορά και ανακηρύσσεται Προτιµητέος Επενδυτής  
Τα στρατηγικά οφέλη από την αγορά του ποσοστού διάθεσης από το ΤΑΙΠΕ∆ (65%) είναι: 
- Απόκτηση πλήρους ελέγχου της ∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων της 
- Ενίσχυση της θέσης της ΕΛΠΕ στην εµπορία φυσικού αερίου (µέσω του οχήµατος ∆ΕΠΑ), 
σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό της ΕΛΠΕ και µε σηµαντικές συνέργειες για τον Όµιλο ΕΛΠΕ  
 
- Εναλλακτική Β: Η ΕΛΠΕ υποβάλει προσφορά και δεν ανακηρύσσεται Προτιµητέος Επενδυτής ή η 
ΕΛΠΕ δεν υποβάλει προσφορά  
 
Discount 10%  
 
Σε περίπτωση που η ΕΛΠΕ αποφασίσει: α) να υποβάλει δεσµευτική προσφορά αλλά δεν 
ανακηρυχθεί Προτιµητέος Επενδυτής ή β) να µην υποβάλει δεσµευτική προσφορά, το Μνηµόνιο µε 
το ΤΑΙΠΕ∆ παρέχει στον Προτιµητέο Επενδυτή το δικαίωµα να αγοράσει το µερίδιο της ΕΛΠΕ στη 
∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (δικαίωµα αγοράς – call option) ενώ παράλληλα, η ΕΛΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να 
πωλήσει το µερίδιό της (δικαίωµα πώλησης – put option) σε περίπτωση µη εξάσκησης του 
προαναφερόµενου δικαιώµατος call option από τον Προτιµητέο Επενδυτή.  
 
Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, η τιµή άσκησης των δικαιωµάτων put και call θα φέρει έκπτωση 
(discount) 10% επί της αξίας της επιχείρησης (enterprise value) µετά τις τυχόν προσαρµογές 
(που ενδέχεται να προκύψουν στη διαδικασία των ελέγχων (due diligence). ∆ιευκρινίζεται ότι 
έκπτωση αυτή δεν θα εφαρµοστεί στην καθαρή ταµειακή θέση (Net cash). Η εφαρµογή έκπτωσης 
επί του τιµήµατος κρίνεται εύλογη σε περιπτώσεις συναλλαγών που αφορούν από-επένδυση 
µειοψηφικού πακέτου συµµετοχής.  
 
Eπιχειρηµατικά οφέλη  
 
Τα επιχειρηµατικά οφέλη από την πώληση του ποσοστού της ΕΛΠΕ από κοινού µε το ΤΑΙΠΕ∆ σε 
τρίτο επενδυτή συνοψίζονται ως εξής:  
- Από-επένδυση από την ∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, επωφελούµενη από τη διαγωνιστική διαδικασία που 
διεξάγει το ΤΑΙΠΕ∆, µε τίµηµα για το µειοψηφικό ποσοστό της πολύ κοντά στο τίµηµα πλήρους 
ελέγχου που θα λάβει το ΤΑΙΠΕ∆ 
- ∆ιασφάλιση εξόδου από την µειοψηφική συµµετοχή, καθώς, εφόσον ο Προτιµητέος Επενδυτής δεν 
ασκήσει το δικαίωµα αγοράς (call option), η ΕΛΠΕ έχει δικαίωµα πώλησης του µεριδίου της µε 
άσκηση του δικαιώµατος πώλησης (put option)  
- Τα προσδοκώµενα έσοδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδιασµού της ΕΛΠΕ στο φυσικό αέριο µε εναλλακτικούς τρόπους.  
 
Σε ό,τι αφορά στην απόφαση αποεπένδυσης των ΕΛΠΕ από τη ∆ΕΠΑ Υποδοµών και την από 
κοινού πώληση από το ΤΑΙΠΕ∆ του 35% που κατέχουν µε τη συµµετοχή (65%) του δηµοσίου, η 
εισήγηση της διοίκησης προς την έκτακτη γενική συνέλευση αναφέρει : 
 
Η πώληση της συµµετοχής της ΕΛΠΕ στη ∆ΕΠΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (35%) ενδείκνυται καθώς µε αυτό τον 
τρόπο δύνανται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:  
 
Έξοδος από επιχειρηµατικά µη στρατηγική συµµετοχή  
 
- Ασυµβατότητα µε την συµµετοχή των ΕΛΠΕ στη ∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ , την Elpedison, ή/και µε 
µελλοντική δραστηριοποίηση της ΕΛΠΕ στο φυσικό αέριο λόγω αυστηρότατου ρυθµιστικού 
πλαισίου.  
 
- Μειοψηφική συµµετοχή µε περιορισµένα δικαιώµατα εκπροσώπησης σε επίπεδο ∆ιοικητικού 



Συµβουλίου.  
 
- Απαγόρευση αύξησης της συµµετοχής της ΕΛΠΕ στη ∆ΕΠΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ συνεπεία των 
απαγορεύσεων του άρθρου 80Ε του Ν. 4602/2019  
 
- ∆ραστηριότητα µε υψηλά απασχολούµενα κεφάλαια και πιθανές µελλοντικές απαιτήσεις για 
επενδύσεις αλλά µε ελεγχόµενη/ρυθµιζόµενη απόδοση µέσω Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης 
(RAB)  
 
Μεγιστοποίηση τιµήµατος / εσόδων από την πώληση από κοινού µε το ΤΑΙΠΕ∆ και τη µεταβίβαση 
πλήρους ελέγχου  
 
- Η από κοινού πώληση (ΕΛΠΕ και ΤΑΙΠΕ∆) µετοχών και µεταβίβαση πλήρους ελέγχου σε τρίτο 
επενδυτή εκτιµάται πως θα επιφέρει τη µέγιστη δυνατή αποτίµηση από την πλευρά των 
ενδιαφεροµένων πλευρών (υπερτίµηµα ελέγχου)  
 
- Τα προσδοκώµενα έσοδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για χρηµατοδότηση επενδύσεων, µεταξύ 
άλλων στην περαιτέρω ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων φυσικού αερίου  
 
- Αναµένεται σηµαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος από αντίστοιχες οµοειδείς εταιρίες αλλά και 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε υποδοµές (Infrastructure funds)  
 
- Ευχέρεια συνεργασίας µε το ΤΑΙΠΕ∆ στην προετοιµασία υλοποίηση της συναλλαγής καθώς αυτή 
προσοµοιάζει σε µεγάλο βαθµό στην πρόσφατα επιτυχηµένη συναλλαγή του ∆ΕΣΦΑ, η διαδικασία 
της οποίας θα αποτελέσει τη βάση του σχεδιασµού της διαγωνιστικής διαδικασίας  
 
- Αντίθετα, η διατήρηση µειοψηφικού µεριδίου από την ΕΛΠΕ περιορίζει σηµαντικά τις µελλοντικές 
δυνατότητες αξιοποίησης και µειώνει το προσδοκώµενο τίµηµα.  
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