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Θέμα: Eξαγορά Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική - Εισαγωγική –
Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (SILK OIL)
Η Petrolina (Holdings) Public Ltd («PHL»), για ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας
και του επενδυτικού κοινού, σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 31/12/2020 για
το πιο πάνω θέμα, επιθυμεί συμπληρωματικά, δυνάμει των πρακτικών εξελίξεων
(δεδομένα) όπως σημειώσει τα ακόλουθα.
Ως αναφέρεται στην ανακοίνωση ημερομηνίας 31/12/2020, ποσό μέχρι €1.7εκ. (ποσό
μεσεγγύησης), το οποίο αποτελεί μέρος του ανταλλάγματος εξαγοράς, έχει
κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθορισμό της
τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
SILK OIL (net assets), η οποία θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία
οικονομικών καταστάσεων της SILK OIL στη βάση των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), οι οποίες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται
από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020.
Με βάση την
Συμφωνία Εξαγοράς οι πωλητές μέχρι 31/01/2021 έχουν την
υποχρέωση όπως παραδώσουν για εξέταση,
τις αναφερόμενες οικονομικές
καταστάσεις της SILK OIL ως ήδη έχει ανακοινωθεί (post completion terms). Καθώς,
έχει παρατηρηθεί ότι είχαν και έχουν προκύψει αντικειμενικές πρακτικές δυσκολίες για
την ολοκλήρωση του φυσικού ελεγκτικού ελέγχου (onsite), ειδικότερα λόγω των
περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα (Covid-19 Restrictions), τα μέρη συμφώνησαν
όπως δοθεί παράταση μέχρι 31/03/2021 και έχει υπογραφεί συμπληρωματική
συμφωνία την 27/01/2021. Ως εκ τούτου, η εξέταση της έκθεσης των ορκωτών
ελεγκτών και ο καθορισμός του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει
μετατίθεται μετά την 31/03/2021.
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Η Εταιρεία, πάντοτε με στόχο την πλήρη διαφάνεια για την ενημέρωση των μετόχων της
και του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε συμπληρωματική ανακοίνωση μετά την
ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών και αναφορά του τελικού ποσού εξαγοράς και
του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει, ανάλογα με την περίπτωση.
Με εκτίμηση
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