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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΝΙΚΑ ΠΟΤ ΥΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.
Η εηαιπεία Π.Γ. ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ (η Δηαιπεία), καηόπιν ηος από 29 Ιοςνίος 2016 ζσεηικού επυηήμαηορ ηηρ
Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 3556/2007, ηυν καη’ εξοςζιοδόηηζη αςηού
αποθάζευν ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ και ηος Κανονιζμού ηος
Υπημαηιζηηπίος Αθηνών, ενημεπώνει ηοςρ επενδςηέρ για ηα ακόλοςθα:
 Σο ζςνολικό ύτορ ηυν απαιηήζευν ηηρ Π.Γ.ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ από ηην Δηαιπεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ
Α.Δ. ανέπσεηαι ηην 30/6/2016 ζε € 4,2εκ. Μέπορ αςηού ηος ποζού (€ 1εκ) έσει αναληθθεί από
Δηαιπεία Ππακηοπείαρ Απαιηήζευν (Factoring). Ήηοι, ο πιζηυηικόρ κίνδςνορ από ηην
ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ζηην Δηαιπεία μαρ ανέπσεηαι ζήμεπα ζε € 3,2εκ. Η Δηαιπεία δεν έσει
ζσημαηίζει ππόβλετη για μη είζππαξη ηος ανυηέπυ ποζού, καθώρ βπιζκόηαν ζε ζςνεσείρ
διαππαγμαηεύζειρ με ηην ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. για διεςθέηηζη ηηρ οθειλήρ. Η Δηαιπεία έσει
πποβεί ζε έκδοζη Γιαηαγήρ Πληπυμήρ επί ηυν ζθπαγιζμένυν επιηαγών ειρ σείπαρ ηηρ,
εκδόζευρ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ., ποζού € 1.365.153.
 Για ηη σπήζη 2015, η ζςμμεηοσή ηος Ομίλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ζηον κύκλο επγαζιών ηηρ
Π.Γ.ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ ανήλθε ζε 7,5%.
 Η Π.Γ.ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ έσει διακότει ηιρ παπαδόζειρ ζηην ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. από ηο
επηέμβπιο 2015.
 Για δε ηα Αποηελέζμαηα ηηρ σπήζηρ και ηα Ίδια Κεθάλαια ηηρ Δηαιπείαρ καηά ηην 31/12/2016,
αςηά θα επηπεαζηούν καηά ηο ποζό ηηρ ππόβλετηρ πος θα διενεπγήζει η Δηαιπεία, αθού
λάβει ςπότη ηηρ όλα ηα δεδομένα και ηιρ εξελίξειρ έυρ εκείνη ηη ζηιγμή. Με δεδομένο όηι οι
νομικέρ διαδικαζίερ πος αθοπούν ζηη ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. είναι ζε εξέλιξη, η Δηαιπεία δεν
δύναηαι ζήμεπα να εκηιμήζει ηην πιθανή καηάληξη αςηών και επομένυρ να ποζοηικοποιήζει
ηιρ όποιερ επιπηώζειρ.
Η επιζηολή αςηή δημοζιοποιείηαι καηόπιν ζσεηικού επυηήμαηορ ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ.
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