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Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(από κοινού οι «Σύμβουλοι Έκδοσης και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι») 

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Θέμα: Διενέργεια νομικού ελέγχου σε συγκεκριμένες εταιρίες και συμβάσεις του ομίλου «PREMIA 

ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

1. Εισαγωγή 

1.1 Σύμφωνα με την από 15.09.2021 εντολή της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της 

ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως συμπληρώθηκε με την από 24.12.2021 

συμπληρωματική εντολή των Συμβούλων Έκδοσης και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων 

(από κοινού η «Εντολή»), μας ανατέθηκε ο νομικός έλεγχος (ο «Νομικός Έλεγχος») για το 

χρονικό διάστημα από την 01.01.2019 έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών 

(όπως ορίζονται κατωτέρω): 

(i) επί της εταιρίας με την επωνυμία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η 

«Εκδότρια») και των εταιριών με τις επωνυμίες «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», 

«STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», «STENHUS 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΕΣΜΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ», «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «PREMIA ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «PIRAEUS REGENERATION ZONAS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «TOP 

REALTY PIRAEUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (από κοινού οι «Ελεγχόμενες Θυγατρικές»), 

(ii) επί των δανειακών συμβάσεων (οι «Δανειακές Συμβάσεις»), συμβάσεων 
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μίσθωσης, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων για τα ακίνητα κυριότητας των εταιριών του ομίλου της 

Εκδότριας (ο «Όμιλος»), καθώς και επί οποιασδήποτε άλλης σύμβασης η 

οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου δικαίωμα ή 

υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα της Εκδότριας να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των ομολογιούχων (από κοινού οι 

«Ελεγχόμενες Συμβάσεις»), και 

(iii) επί των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ομίλου (εξαιρουμένου του ακινήτου της 

Εκδότριας στο Λαύριο), επί τη βάσει σχετικών πιστοποιητικών εκδοθέντων 

από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή/και κτηματολογικά γραφεία περί 

ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων. Ειδικά ως προς το ακίνητο 

της εταιρίας «ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διενεργήθηκε νομικός έλεγχος στο 

αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. 

1.2 Ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς σύνταξης ενημερωτικού δελτίου 

(το «Ενημερωτικό Δελτίο»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό 

δελτίο,  τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις 

εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη δημόσια προσφορά και 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 

κοινών ομολογιών που θα εκδώσει η Εκδότρια (οι «Ομολογίες» και το ομολογιακό δάνειο 

το «ΚΟΔ»). 

1.3 Ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά1 επί εγγράφων τα οποία τέθηκαν 

υπόψη μας από την Εκδότρια βάσει του καταλόγου αιτούμενων εγγράφων που 

συντάχθηκε βάσει της Εντολής. 

2. Συμπεράσματα 

2.1 Κατόπιν των ανωτέρω, τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου κατά την ημερομηνία της 

παρούσας είναι τα εξής: 

2.1.1 Τα στοιχεία που ζητήθηκαν και ελέγχθηκαν για τη διενέργεια του Νομικού Ελέγχου 

στο πλαίσιο της Εντολής είναι πλήρη και επαρκή. 

2.1.2 Δεν έχει παραλειφθεί από το Ενημερωτικό Δελτίο ουσιώδες νομικό ζήτημα ή 

πληροφορία νομικής φύσεως, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που 

διέπουν τη σύνταξή του, που θα έπρεπε να έχει περιληφθεί σε αυτό, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον 

 

1 Ειδικά ως προς το ακίνητο της εταιρίας «ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διενεργήθηκε νομικός έλεγχος στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. 
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κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 

4706/2020, όπως ισχύουν. 

2.1.3 Τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου που άπτονται του Νομικού Ελέγχου είναι 

πλήρη και ακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/980 και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως ισχύουν. 

2.1.4 Πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις εισαγωγής των Ομολογιών, έτσι όπως 

αυτές αναφέρονται στο Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, όπως σήμερα ισχύουν, δηλαδή:  

(i) η νομική κατάσταση της Εκδότριας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους 

κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως, όσον αφορά στην ίδρυσή της και 

την καταστατική της λειτουργία,  

(ii) η νομική κατάσταση των Ομολογιών, όταν εκδοθούν, σύμφωνα με τους όρους 

του Προγράμματος ΚΟΔ (όπως αυτό ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), θα 

είναι σύμφωνη με το Ν. 4548/2018 και με τους λοιπούς νόμους και 

κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, και 

(iii) οι Ομολογίες, όταν εκδοθούν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος 

ΚΟΔ, θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, άυλες 

και δυνάμενες να καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ.  

2.1.5 Η Εκδότρια έχει συμμορφωθεί με όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης με την έννοια ότι έχει διαμορφώσει την 

εσωτερική της οργάνωση και στελέχωση και έχει υιοθετήσει τους κανονισμούς, 

διαδικασίες και πολιτικές που προβλέπονται στο εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, που 

περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 

4706/2020, έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 44 του N. 4449/2017 

(Επιτροπή Ελέγχου), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και έχει καταρτίσει 

Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και Κανονισμό Λειτουργίας της 

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

2.1.6 Η νομική κατάσταση των Ελεγχόμενων Θυγατρικών είναι σύμφωνη με τους νόμους 

και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, ιδίως όσον αφορά στην ίδρυσή τους 

και την καταστατική τους λειτουργία. 

2.1.7 Το καταστατικό της Εκδότριας δεν παραβιάζει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις 

του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της και έχει εναρμονιστεί με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. 

2.1.8 Δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση για την Εκδότρια ή τις Ελεγχόμενες Θυγατρικές 
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ως προς οποιεσδήποτε ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 

εφαρμοστέο κανόνα δικαίου ή ουσιώδη σύμβαση, στις οποίες είναι συμβαλλόμενες, 

ή παράβαση όρων των Δανειακών Συμβάσεων (με την εξαίρεση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών για τους οποίους δεν εκφέρουμε άποψη), και η οποία 

παράβαση θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την οικονομική 

κατάσταση της Εκδότριας.   

2.1.9 Οι Δανειακές Συμβάσεις δεν περιέχουν περιορισμούς ως προς την άντληση των 

κεφαλαίων του ΚΟΔ από την Εκδότρια (με την εξαίρεση των χρηματοοικονομικών 

δεικτών για τους οποίους δεν εκφέρουμε άποψη). 

2.1.10 Οι Ελεγχόμενες Συμβάσεις δεν περιέχουν διατάξεις ή όρους που να εμποδίζουν την 

έκδοση του ΚΟΔ (με την εξαίρεση των χρηματοοικονομικών δεικτών για τους οποίους 

δεν εκφέρουμε άποψη). 

2.1.11 Η Εκδότρια και οι Ελεγχόμενες Θυγατρικές δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση (μη περιλαμβανομένων 

διαδικασιών εξυγίανσης κατ’ άρθρο 99 επ. του Ν. 3588/2007 για τις οποίες έχει 

επικυρωθεί σχετική συμφωνία εξυγίανσης) και δεν εκκρεμεί κατά αυτών αίτηση 

πτώχευσης ή αίτηση διορισμού εκκαθαριστή ή άλλη συναφής αίτηση και δεν έχει 

ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής τους, όπως προέκυψε βάσει των 

πιστοποιητικών που τέθηκαν υπόψη μας, το παλαιότερο εκ των οποίων έχει εκδοθεί 

πριν από τέσσερις (4) μήνες. 

2.1.12 Η Εκδότρια και οι Ελεγχόμενες Θυγατρικές είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 

ενήμερες, με βάση πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εν 

ισχύ που τέθηκαν υπόψη μας.  

2.1.13 Δεν υφίστανται διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες στις οποίες 

εμπλέκονται εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην νομική και την οικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία της Εκδότριας και του 

Ομίλου ως συνόλου. 

2.1.14 Δεν προέκυψε από το Νομικό Έλεγχο γεγονός ή άλλο στοιχείο νομικής φύσης που να 

εμποδίζει από νομική άποψη την έκδοση του ΚΟΔ, τη δημόσια προσφορά και την 

εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

2.1.15 Δεν προέκυψε από το Νομικό Έλεγχο στοιχείο νομικής φύσεως το οποίο δύναται να 

επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και των 

Ελεγχόμενων Θυγατρικών, που να μην αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (βλ. ιδίως 

την ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου», υποενότητα 2.1 «Παράγοντες Κινδύνου που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος» του Ενημερωτικού 

Δελτίου). 
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2.1.16 Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν τα εμπράγματα δικαιώματα εφ’ όλης της ουσιώδους 

ακίνητης περιουσίας τους, όπως αυτά περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, επί της 

οποίας υφίστανται τα εμπράγματα βάρη που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

3.  Επιφυλάξεις 

3.1 Τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου υπόκεινται στις ακόλουθες επιφυλάξεις: 

3.1.1 αναφορικά με τα ακίνητα του Ομίλου, ο έλεγχός μας βασίστηκε σε πιστοποιητικά 

εκδοθέντα από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία (ορισμένα 

εκ των οποίων έχουν εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο των τριών μηνών από την 

ημερομηνία της παρούσας), κατά περίπτωση, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από την 

Εκδότρια, 

3.1.2 τελούν υπό την επιφύλαξη της γνησιότητας, ακρίβειας και πληρότητας των 

χορηγηθέντων εγγράφων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών 

από την Εκδότρια, για τα οποία δεν εκφέρουμε γνώμη, ούτε βεβαιώνουμε. 

Επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε εξετάσει την ακρίβεια και πιστότητα των δηλώσεων, 

πράξεων και γεγονότων, που μνημονεύονται στα διάφορα έγγραφα, 

3.1.3 δεν εξετάσαμε οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά, περιβαλλοντικά, 

λειτουργικά ή τεχνικά θέματα και στοιχεία ούτε την πραγματική (φυσική) κατάσταση 

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, 

3.1.4 δεν εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τα 

λοιπά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία,  

3.1.5 τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν γεγονότων ή πληροφοριών που δεν μνημονεύονται 

στα χορηγηθέντα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες από 

την Εκδότρια, τα οποία θα καθιστούσαν τις πληροφορίες που μας χορηγήθηκαν μη 

πλήρεις ή παραπλανητικές, και 

3.1.6 ο Νομικός Έλεγχος που διενεργήθηκε από τη Δικηγορική Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 

περιορίστηκε σε ζητήματα που άπτονται του ισχύοντος Ελληνικού δικαίου κατά την 

ημερομηνία της παρούσας, και δεν πραγματεύονται νόμους άλλης δικαιοδοσίας.  

3.2 Η παρούσα περιορίζεται στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή κατά την ημερομηνία που 

αυτή δίδεται, ενώ δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσουμε την παρούσα 

γνωμοδότηση ή να σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ως προς το περιεχόμενο 

της παρούσας, οι οποίες οφείλονται σε τροποποίηση του εφαρμοστέου δικαίου ή 

μεταβολές ως προς τα γεγονότα ή σε νέες ή πρόσθετες πληροφορίες που τυχόν τεθούν 

υπόψη μας. 

3.3 Η Δικηγορική Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80019), οδός Ομήρου αρ. 11, 

10672, Αθήνα, τηλ.: 210 3380000, και οι εταίροι της, ως φυσικά πρόσωπα, κατά την 
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ημερομηνία της παρούσας, με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο (παράγραφοι 

224-226 και 210-217, ESMA 32-382-1138) : (α) κυριότητα μετοχών ή και ομολόγων της 

Εκδότριας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εκδότρια, (γ) 

συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εκδότριας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που συμμετέχουν στην παρούσα Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό 

συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς 

μετόχους της Εκδότριας, δηλώνουν ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους (i) ουσιώδη 

συμφέροντα  σε σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεόμενες με αυτήν νομικές οντότητες 

(κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των 

συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την έκδοση/προσφορά. Σημειώνεται ότι η 

Δικηγορική Εταιρία  ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ στο πλαίσιο αναθέσεων από την Εκδότρια και 

τους Συμβούλους Έκδοσης και Συντονιστές Κύριους Αναδόχους παρέχει κατά καιρούς 

νομικές υπηρεσίες προς αυτούς. Επιπλέον σημειώνεται ότι η αμοιβή για τη διενέργεια του 

Νομικού Ελέγχου και την υποστήριξη προς τους Συμβούλους Έκδοσης και Συντονιστές 

Κύριους Αναδόχους για τη σκοπούμενη προσφορά θα καταβληθεί από την Εκδότρια. 

3.4 Παρέχουμε τη συναίνεσή μας για την παράθεση της παρούσας επιστολής, καθώς και τυχόν 

παρατηρήσεων και σημειώσεων της, στο Ενημερωτικό Δελτίο και τη θέση της στη διάθεση 

των ενδιαφερομένων επενδυτών, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σημείο 13.1 του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/980.  

3.5 Η παρούσα παρέχεται αποκλειστικά προς τους Συμβούλους Έκδοσης και Συντονιστές 

Κύριους Αναδόχους, μόνο ως προς τους οποίους αναλαμβάνουμε ευθύνη για την παρούσα 

και κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί στην παρούσα χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεσή μας. 

Με εκτίμηση, 

Για την POTAMITISVEKRIS 

 

 

Γιώργος Μπερσής 


