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Γελτίο Τύπου
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ: Ανακοίνωση σύμυωνα με τον ν. 3340/2005
Ζ εηαηξεία Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ (ε Δηαηξεία), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3340/2005, ησλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Αζελώλ, αλαθνηλώλεη ηα αθόινπζα:
ύκθσλα κε ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ έιαβε, επελδπηηθό ζρήκα, απνηεινύκελν θαηά 50% από εηαηξεία ηνπ νκίινπ
Chipita θαη θαηά 50% από ηελ εηαηξεία «Impala Invest B.V.» ηνπ νκίινπ Βηηδειαίνπ, ζπκθώλεζε κε ηηο δύν κεγαιύηεξεο
δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ηελ «ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ
EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ζθνπό α) ηελ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο δνκήο ηεο Δηαηξείαο κέζσ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην θαη β) ηελ παξάιιειε αλαδηάξζξσζε
ησλ δαλεηαθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ θαζώο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο (ε πκθσλία). ην πιαίζην ηεο πκθσλίαο, ηα
βαζηθόηεξα κέηξα εηαηξηθήο θαη δαλεηαθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα είλαη ηα αθόινπζα:
α) αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ύςνπο πεξίπνπ €30
εθαη. Ννκηθό πξόζσπν πνπ ζα ζπζηήζνπλ νη σο άλσ επελδπηέο πξνηίζεηαη λα θαιύςεη κέρξη θαη ην ζπλνιηθό πνζό
ηεο ελ ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά €20 εθαη. πεξίπνπ κε ίδηα θεθάιαηα θαη θαηά €10
εθαη. πεξίπνπ κε δαλεηζκό πνπ ζα ιάβεη,
β) απνκείσζε ηνπ δαλεηζκνύ ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλδπαζκό κε δηαθαλνληζκό θαη ξύζκηζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο ώζηε ν δαλεηζκόο κεηά ηελ πεξάησζε ηεο ελ ιόγσ αλαδηάξζξσζεο λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €29
εθαη. Μέξνο ηεο απνκείσζεο ζα πξνέιζεη από ηε κεηαβίβαζε πξνο ηηο πηζηώηξηεο ηξάπεδεο ηνπ ελππόζεθνπ ήδε
αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Άγην ηέθαλν ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ε Δηαηξεία ζα κηζζώζεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο.
Ζ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο ηειεί ππό αηξέζεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ινηπνύο πηζησηέο ηεο
Δηαηξείαο, ε ππνγξαθή ηειηθήο ζπκθσλίαο κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (ε Σειηθή πκθσλία) θαη ε έγθξηζε
ηεο ζπλαιιαγήο από όιεο ηηο αξκόδηεο αξρέο.
Ο αθξηβήο ηξόπνο ηεο σο άλσ αλαθεξζείζαο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη
ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ, αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο Σειηθήο πκθσλίαο, νπόηε θαη ζα
ιάβεη ρώξα εθ λένπ ζρεηηθή αλαθνίλσζε.
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