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NNiiccee  SS..pp..AA..  ––  CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  

 
 
NNoott  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oorr  JJaappaann..  TThhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  iinncclluuddeess  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  wwaarrnniinnggss  oonn  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess  rreeggaarrddiinngg  iittss  ccoonntteenntt,,  uussee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuullllyy  rreeaadd  aanndd  
oobbsseerrvveedd..  

____________________________________________________  
  
NNIICCEE  SS..pp..AA..::  pprreesseennttaattaa  iinn  CCoonnssoobb  ee  BBoorrssaa  IIttaalliiaannaa  llaa  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  aa  
qquuoottaazziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  oorrddiinnaarriiee  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  
  
MMeeddiioobbaannccaa  ee  MMeerrrriillll  LLyynncchh  IInntteerrnnaattiioonnaall  nnoommiinnaattii  GGlloobbaall  CCoooorrddiinnaattoorrss  
ddeellll’’ooppeerraazziioonnee,,  mmeennttrree  EEiiddooss  PPaarrttnneerrss  aaggiissccee  iinn  qquuaalliittàà  ddii  aaddvviissoorr  ffiinnaannzziiaarriioo  ddeellllaa  
ssoocciieettàà..  
 
MMeeddiioobbaannccaa  èè  SSppoonnssoorr  ee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ccoollllooccaammeennttoo  ppeerr  ll’’OOffffeerrttaa  PPuubbbblliiccaa..  
 
  
NNiiccee  SS..pp..AA..  ccoommuunniiccaa  ddii  aavveerr  pprreesseennttaattoo  ooggggii  llaa  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  aa  
qquuoottaazziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  oorrddiinnaarriiee  pprreessssoo  iill  MMeerrccaattoo  TTeelleemmaattiiccoo  AAzziioonnaarriioo,,  sseeggmmeennttoo  
SSTTAARR,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  ggeessttiittoo  ddaa  BBoorrssaa  IIttaalliiaannaa  SS..pp..AA....  
  
AAii  ffiinnii  ddeellllaa  qquuoottaazziioonnee  iinn  BBoorrssaa,,  cchhee  aavvvveerrrràà  aattttrraavveerrssoo  uunn’’OOffffeerrttaa  PPuubbbblliiccaa  ddii  
VVeennddiittaa  ee  SSoottttoossccrriizziioonnee  ((OOPPVVSS)),,  NNiiccee  SS..pp..AA..  hhaa  nnoommiinnaattoo  MMeeddiioobbaannccaa  ee  MMeerrrriillll  
LLyynncchh  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGlloobbaall  CCoooorrddiinnaattoorrss  ddeellll’’OOffffeerrttaa  GGlloobbaallee..  AAddvviissoorr  ddeellllaa  ssoocciieettàà  
ssoonnoo  EEiiddooss  PPaarrttnneerrss  ppeerr  llaa  ppaarrttee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  CClliiffffoorrdd  CChhaannccee  ppeerr  llaa  ppaarrttee  lleeggaallee..  
MMeeddiioobbaannccaa  èè  aanncchhee  SSppoonnssoorr  ee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ccoollllooccaammeennttoo  ppeerr  ll’’OOffffeerrttaa  
PPuubbbblliiccaa..  
  
NNeeii  ggiioorrnnii  ssccoorrssii,,  ll’’AAsssseemmbblleeaa  ddeeggllii  AAzziioonniissttii  ddii  NNiiccee  SS..pp..AA..  hhaa  aapppprroovvaattoo,,  iinn  sseedduuttaa  
oorrddiinnaarriiaa,,  iill  pprrooggeettttoo  ddii  qquuoottaazziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  oorrddiinnaarriiee  ddeellllaa  ssoocciieettàà..  
  
FFoonnddaattaa  aaggllii  iinniizzii  ddeeggllii  aannnnii  ‘‘9900  ee  ccoonn  sseeddee  aa  OOddeerrzzoo,,  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  TTrreevviissoo,,  NNiiccee  èè  
aattttiivvaa  nneell  sseettttoorree  ddeellll’’hhoommee  aauuttoommaattiioonn  ee  pprrooggeettttaa,,  pprroodduuccee  ee  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaa  ssiisstteemmii  
ppeerr  ll’’aauuttoommaazziioonnee  ddii  ccaanncceellllii,,  ppoorrttee  ddaa  ggaarraaggee,,  bbaarrrriieerree  ssttrraaddaallii,,  tteennddee,,  ttaappppaarreellllee  ee  
ssoollaarr  ssccrreeeenn  ppeerr  eeddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii,,  ccoommmmeerrcciiaallii  eedd  iinndduussttrriiaallii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ii  pprrooddoottttii  
NNiiccee  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  ppeerr  ccoonniiuuggaarree  iinnnnoovvaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa,,  ddeessiiggnn  eedd  eerrggoonnoommiiaa..  
  
NNeell  22000055  NNiiccee  SS..pp..AA..  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  rriiccaavvii  ccoonnssoolliiddaattii  ppeerr  112211,,66  mmiilliioonnii  ddii  EEuurroo,,  iinn  
ccrreesscciittaa  ddeell  ++2200,,22%%  rriissppeettttoo  aaii  110011,,11  mmiilliioonnii  ddii  EEuurroo  ddeell  22000044,,  ee  uunn  mmaarrggiinnee  ooppeerraattiivvoo  
lloorrddoo  ddii  3399,,00  mmiilliioonnii  ddii  EEuurroo  ((++1100,,77%%  rriissppeettttoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee)),,  ppaarrii  aall  3322,,11%%  
ddeeii  rriiccaavvii..  NNeell  22000055  NNiiccee  hhaa  rreeaalliizzzzaattoo  oollttrree  ll’’8800%%  ddeeii  pprroopprrii  rriiccaavvii  ccoonnssoolliiddaattii  
aallll’’eesstteerroo..  
  



  
  
  
CCoonnttaacctt::  BBaarraabbiinnoo  &&  PPaarrttnneerrss  
  CCllaauuddiioo  CCoosseettttii,,    
  cc..ccoosseettttii@@bbaarraabbiinnoo..iitt  
  BBeenneeddeettttaa  SSppaaddaa  
  bb..ssppaaddaa@@bbaarraabbiinnoo..iitt  
  TTeell::  0022  7722  0022  3355  3355  
  
  
  
  
TThheessee  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  aarree  nnoott  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  iinn  oorr  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oorr  JJaappaann..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aann  ooffffeerr  ooff  sseeccuurriittiieess  ffoorr  ssaallee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oorr  JJaappaann..      

TThhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  iiss  nnoott  aann  ooffffeerr  ooff  sseeccuurriittiieess  ffoorr  ssaallee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    TThhee  sseeccuurriittiieess  ddiissccuusssseedd  hheerreeiinn  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  
rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  UUSS  SSeeccuurriittiieess  AAcctt  ooff  11993333,,  aass  aammeennddeedd  ((tthhee  ""UUSS  SSeeccuurriittiieess  AAcctt""))  aanndd  mmaayy  nnoott  bbee  ooffffeerreedd  oorr  ssoolldd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
aabbsseenntt  rreeggiissttrraattiioonn  oorr  aann  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  rreeggiissttrraattiioonn  uunnddeerr  tthhee  UUSS  SSeeccuurriittiieess  AAcctt..    NNoo  ppuubblliicc  ooffffeerriinngg  ooff  tthhee  sseeccuurriittiieess  ddiissccuusssseedd  hheerreeiinn  iiss  
bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aann  ooffffeerriinngg  ooff  sseeccuurriittiieess  ffoorr  ssaallee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oorr  JJaappaann..  NNoo  mmoonneeyy,,  sseeccuurriittiieess  oorr  ootthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  bbeeiinngg  ssoolliicciitteedd  aanndd,,  iiff  sseenntt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn,,  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..    

TThhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  iiss  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd  nnoott  aa  pprroossppeeccttuuss  aanndd  iinnvveessttoorrss  sshhoouulldd  nnoott  ssuubbssccrriibbee  ffoorr  oorr  ppuurrcchhaassee  aannyy  sseeccuurriittiieess  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  
tthhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  eexxcceepptt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ffiinnaall  pprroossppeeccttuuss  ttoo  bbee  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  iissssuueerr  iinn  dduuee  ccoouurrssee..  

TThhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  iiss  oonnllyy  aaddddrreesssseedd  ttoo  aanndd  ddiirreecctteedd  aatt  ppeerrssoonnss  iinn  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  EEccoonnoommiicc  AArreeaa  wwhhoo  aarree  ""qquuaalliiffiieedd  
iinnvveessttoorrss""  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  AArrttiiccllee  22((11))((ee))  ooff  tthhee  PPrroossppeeccttuuss  DDiirreeccttiivvee  ((DDiirreeccttiivvee  22000033//7711//EECC))((""QQuuaalliiffiieedd  IInnvveessttoorrss""))..  TThhiiss  pprreessss  
rreelleeaassee  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  oorr  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  aannyy  ooffffeerr  oorr  iinnvviittaattiioonn  ttoo  sseellll,,  oorr  aannyy  ssoolliicciittaattiioonn  ooff  aannyy  ooffffeerr  ttoo  ppuurrcchhaassee,,  nnoorr  sshhaallll  iitt  ((oorr  aannyy  ppaarrtt  
ooff  iitt))  oorr  tthhee  ffaacctt  ooff  iittss  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff,,  oorr  bbee  rreelliieedd  oonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh,,  aannyy  ccoonnttrraacctt  tthheerreeffoorree..  TThhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  mmuusstt  nnoott  bbee  
aacctteedd  oonn  oorr  rreelliieedd  oonn  iinn  aannyy  mmeemmbbeerr  ssttaattee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  EEccoonnoommiicc  AArreeaa  bbyy  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  nnoott  QQuuaalliiffiieedd  IInnvveessttoorrss..  AAnnyy  iinnvveessttmmeenntt  oorr  
iinnvveessttmmeenntt  aaccttiivviittyy  ttoo  wwhhiicchh  tthhiiss  pprreessss  rreelleeaassee  rreellaatteess  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonnllyy  ttoo  QQuuaalliiffiieedd  IInnvveessttoorrss  iinn  aannyy  mmeemmbbeerr  ssttaattee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  EEccoonnoommiicc  
AArreeaa,,  aanndd  wwiillll  bbee  eennggaaggeedd  iinn  oonnllyy  wwiitthh  ssuucchh  ppeerrssoonnss..  

QQuueessttoo  ddooccuummeennttoo  nnoonn  èè  ddeessttiinnaattoo  aallllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee,,  ddiirreettttaa  oodd  iinnddiirreettttaa,,  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  iinn  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oo  GGiiaappppoonnee..  LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
qquuii  ccoonntteennuuttee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunn''ooffffeerrttaa  ddii  vveennddiittaa  ddii  ttiittoollii  oodd  uunnaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  aallll''iinnvveessttiimmeennttoo  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oo  
GGiiaappppoonnee..  

II  ttiittoollii  mmeennzziioonnaattii  iinn  qquueessttoo  ccoommuunniiccaattoo  ssttaammppaa  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  nnéé  ssaarraannnnoo  ooffffeerrttii  oo  vveenndduuttii  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii  ee  nnoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerrvvii  ooffffeerrttii  oo  
vveenndduuttii  ttrraannnnee  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaannoo  rreeggiissttrraattii  ttrraammiittee  ddeeppoossiittoo  ddii  uunn  pprroossppeettttoo  eedd  aallttrrii  ddaattii  iinnffoorrmmaattiivvee  pprreessssoo  ll''aauuttoorriittàà  vviiggiillaannttee  ddeell  
mmeerrccaattoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttee  SSttaattuunniitteennssee  oo  cchhee  llaa  lloorroo  vveennddiittaa  eedd  ooffffeerrttaa  ssiiaannoo  eesseennttii  ddaaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  ttrraammiittee  
ddeeppoossiittoo  ddii  uunn  pprroossppeettttoo  eedd  aallttrrii  ddaattii  iinnffoorrmmaattiivvee..  LL''eemmiitttteennttee  nnoonn  iinntteennddee  rreeggiissttrraarree  aallccuunnaa  ppoorrzziioonnee  ddeellll''ooffffeerrttaa  ddeeii  ttiittoollii  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  
CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa  oo  GGiiaappppoonnee  nnee  ccoonndduurrrree  uunnaa  ooffffeerrttaa  ppuubbbblliiccaa  ddeeii  ttiittoollii  iinn  ttaallii  ppaaeessii..  

QQuueessttii  ddooccuummeennttii  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunnaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddii  ddeennaarroo  oo  vvaalloorrii  cchhee,,  ssee  ddoovveesssseerroo  eesssseerree  iinnvviiaattii  aa  sseegguuiittoo  ddii  qquueessttii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  
nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  aacccceettttaattii..  

  

  

  


