σέδιο αποθάζευν επί ηυν θεμάηυν ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
ηηρ Έκηακηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηηρ Δηαιπείαρ Π.Γ. ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ
ζύμθυνα με ηο άπθπο 27, παπ. 3, εδ. δ ηος Κ.Ν. 2190/1920
ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έκδοζη μεηαηπέτιμος ομολογιακού δανείος ηος Ν. 3156/2003 ποζού έυρ 10.000.000 € με ιδιυηική
ηποθέηηζη και καηάπγηζη ηος δικαιώμαηορ πποηίμηζηρ ηυν παλαιών μεηόσυν, ζύμθυνα με ηο άπθπο
13 παπ. 10 κ.ν. 2190/1920.
Επί ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε
γηα ηελ από 1εο Απγνύζηνπ 2011 απόθαζή ηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε έθδνζε από ηελ Εηαηξεία
νκνινγηαθνύ δαλείνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο δέθα εθαηνκκπξίσλ Επξώ (€ 10.000.000), κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο
ηεο Εηαηξείαο (λ. 3156/2003), κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο θαη ε δηθαηνιόγεζε ηεο ηηκήο έθδνζεο λέσλ κεηνρώλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ ζπλεπεία
ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ήηνη ηεο ηηκήο κεηαηξνπήο, αλαιύνληαη ζηελ Έθζεζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.. ηεο 1εο Απγνύζηνπ 2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ. 2190/1920, έρεη
δεκνζηεπηεί ζην Ηκεξήζην Δειηίν Σηκώλ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ θαη ηελ νπνία ν Πξόεδξνο ζα
αλαγλώζεη πξνο ηνπο κεηόρνπο θαη έρεη σο εμήο:
«ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
«ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΝΙΚΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ»
ΠΡΟ ΣΗΝ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ύμθωνα με ηο άρθρο 13 § 10 ηοσ κ.ν. 2190/1920
Γπλάκεη ηνπ απφ 1 Απγνχζηνπ 2011 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
«ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΝΙΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» θαη ην δ.η. «Π.Γ. ΝΙΚΑ
ΑΒΔΔ» (εθεμήο ε «Δηαηξεία»), πξνζθαινχληαη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία
ζα ιάβεη ρψξα ηελ Πέκπηε 25 Απγνχζηνπ 2011 ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζην 22 ν ρικ Δ.Ο. Αζελψλ-Λακίαο,
ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο, φπνπ θαη ε έδξα ηεο, κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ ηνπ Ν. 3156/2003, κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ
κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10 λ. 2190/1920.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχηαη απφ ηνλ λφκν (άξζξν 13 § 10 θ.λ. 2190/1920) λα
εηζεγεζεί πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ ηελ
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κεηφρσλ ζην κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην ηνπ
Ν. 3156/2003 θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή ή ιφγν κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο. Η
παξνχζα έθζεζε ζπληάζζεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο θαη θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνπο Μεηφρνπο ηεο
Δηαηξείαο δηά ηεο αλαξηήζεψο ηεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.nikas.gr). Τπνβάιιεηαη δε ζηελ
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 25/8/2011 ή ζε νπνηαδήπνηε ηπρφλ άιιε ζπλεδξίαζε απηήο, επαλαιεπηηθή ή
κεηά δηαθνπή ή αλαβνιή.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεη ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
Ι. Λόγοι καηάργηζης ηοσ δικαιώμαηος προηίμηζης ηων παλαιών μεηότων

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ηελ έθδνζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ,
αλψηαηνπ πνζνχ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ (10.000.000,00 €) (πεξαηηέξσ ην «Γάλεην») θαη ηελ θάιπςή ηνπ κε
ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζηελ έθδνζε ησλ
νκνινγηψλ ηνπ Γαλείνπ γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
ηηο 20/5/2011 δηαπηζηψζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ε αλάγθε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο
ηεο Δηαηξείαο θαη απνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηνο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαηά
πνζφ έσο 10.000.000 €, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Λφγσ ηεο δπζκελνχο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, ε θάιπςε ηεο ζθνπνχκελεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηη δελ ζα ζεκείσλε επηηπρία, θαζψο κάιηζηα ν βαζηθφο
κέηνρνο, εηαηξεία «GCI Food Δnterprises Limited», θαηέρνπζα ην 67,48% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο, εμεδήισζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ πξφζεζή ηνπ λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαδήηεζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη απνθάζηζε ζηηο 1/8/2011 λα αλαθαιέζεη ηελ απφ 20/5/2011 απφθαζή ηνπ
πεξί αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη λα πξνζθαιέζεη ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε Γεληθή πλέιεπζε
κε ζέκα ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, αλψηαηνπ πνζνχ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ
(10.000.000,00 €) θαη ηελ θάιπςή ηνπ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο
ησλ παιαηψλ κεηφρσλ.
Καηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο απφ 1/8/2011 απνθάζεσο θαη αθνξνχζε ζηελ αλαδήηεζε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επελδπηψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηελ θάιπςε ηνπ Γαλείνπ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε,
πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
(1) Η εηαηξεία CHIPITA AE, εμέθξαζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζην Γάλεην κε ηελ αλάιεςε
νκνινγηψλ ζπλνιηθήο αμίαο 5.400.000 Δπξψ, απεπζείαο ή κέζσ ζπγαηξηθήο ηεο θαη ε νηθνγέλεηα Ρέζηε
εμέθξαζε, νκνίσο, ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη, κέζσ εηαηξείαο ζπκθεξφλησλ ηεο, ζην Γάλεην κε ηελ
αλάιεςε νκνινγηψλ ζπλνιηθήο αμίαο 1.000.000 Δπξψ.
(2) Η Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. εμέθξαζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζην Γάλεην κε ηελ
αλάιεςε νκνινγηψλ ζπλνιηθήο αμίαο 3.600.000 Δπξψ, πξνθεηκέλνπ λα αλαρξεκαηνδνηεζνχλ ηζφπνζεο
νθεηιέο ηεο Δηαηξείαο πξνο απηήλ, απφ πθηζηάκελν βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.
Καηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε αλάιεςε ηνπ Γαλείνπ απφ ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο ζα
εμαζθαιίζεη ζηελ Δηαηξεία, αθελφο, ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα θαη ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία, πξνθεηκέλνπ λα
θέξεη «λέα πλνή» ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ηεο Δηαηξείαο γηα επαλαθνξά ηεο ζηελ
θεξδνθνξία, θαη, αθεηέξνπ, ηε δπλαηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο ηξαπεδηθψλ νθεηιψλ κε επλντθνχο φξνπο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ππφςε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο φηη, απφ ηηο ινηπέο, πιελ ηεο απμήζεσο ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, ε έθδνζε
κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαηά ηα αλσηέξσ πξνθξίλεηαη γηα ηνπο αθφινπζνπο επηπξφζζεηνπο
ιφγνπο:
(α) Θα εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ξεπζηφηεηα ζηελ Δηαηξεία, πξνο εμππεξέηεζε ηφζν ησλ κφληκσλ
ιεηηνπξγηθψλ ηεο αλαγθψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παγίσλ αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο), φζν θαη ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ ηεο, φπσο απηφ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ ηελ 23/3/2011. Δηδηθφηεξα,
κε ηελ παξνρή ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 10.000.000 €, κέξνο ηεο νπνίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ πξνο ηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E., ε Δηαηξεία
πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ην αλσηέξσ επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηεο κε θχξηνπο άμνλεο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο
ζέζεο ηεο ζηελ Διιάδα, ηε δπλακηθή αλάπηπμή ηεο ζηελ Βνπιγαξία, ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηελ Δπξψπε,
θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ
επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ ηεο Δηαηξείαο, επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηα επψλπκα
αιιαληηθά ζηελ Διιάδα θαη ζηε Βνπιγαξία, κε ελίζρπζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ηεο παξνπζίαο θαη επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο.
Η πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθά αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ επεξεάδνπλ
ηελ απφδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
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1. Η ρψξα δηαλχεη ην δεχηεξν έηνο χθεζεο, κε αικαηψδε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ.
2. Η αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία ηεο ρψξαο επεξεάδεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.
3. Δπηθξαηνχλ ζπλζήθεο πηζησηηθήο ζηελφηεηαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ
πξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ επηρεηξήζεσλ.
πλέπεηα φισλ ησλ αλσηέξσ, είλαη ε Δηαηξεία λα πθίζηαηαη πηέζεηο ηφζν ζε επίπεδν πσιήζεσλ θαη
θεξδνθνξίαο, φζν θαη ζε επίπεδν ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ηα νπνία εληείλεη θαη ε
αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ζπγαηξηθήο καο ζηε Βνπιγαξία, ζέηνπλ ζε
θαζπζηέξεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία πξνζδνθά
ζεκαληηθά νθέιε ηελ επφκελε πεληαεηία.
(β) Θα κεησζεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ, θαζψο ε έθδνζε ηνπ Γαλείνπ ζα πξνζθέξεη ζηελ Δηαηξεία άκεζε
ξεπζηφηεηα ππφ επλντθνχο φξνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα κεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα έρνπλ ρακειφηεξν
επηηφθην απφ αληίζηνηρα απιά (κε κεηαηξέςηκα δάλεηα) θαη -ζε θάζε πεξίπησζε- επηηφθην ρακειφηεξν απφ
απηφ ηνπ νχησο ή άιισο δχζθνια δηαζέζηκνπ ζήκεξα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζηηο παξνχζεο δπζκελείο
ζπγθπξίεο.
(γ) Με ηελ έθδνζε ηνπ Γαλείνπ ζα κεηαηξαπεί κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ζε
καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ.
Γεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα, ε επηινγή ηνπ
κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ εκθαλίδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, θαζψο παξέρεη ζηελ Δηαηξεία ηελ
απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη γηα ηελ
απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πιάλνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά νθέιε αλακέλνληαη θαη απφ
ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ επελδπηψλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλεο ηεο πην θάησ πξνηεηλφκελεο ηηκήο κεηαηξνπήο, ε θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ απνηειεί κέηξν θαηάιιειν, αλαγθαίν θαη κε δπζαλάινγν,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα σο άλσ νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία θαη δελ επεξεάδεη νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ, θαζψο:
- Η δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ θαη ηδησηηθή
ηνπνζέηεζε, θαζηζηά ηελ έθδνζε ηνπ Γαλείνπ ηελ πιένλ ηαρεία θαη επέιηθηε δηαδηθαζία θαζψο -κεηαμχ άιισλιφγσ ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο δελ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη απαηηνχζεο ζεκαληηθά
θφζηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε έθδνζε ελφο Γαλείνπ κε ηα πξνηεηλφκελα
ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θξίλεηαη ελδεδεηγκέλε θαζφηη δηεπθνιχλεη ηελ επηηπρία ηεο
έθδνζεο θαη εμαζθαιίδεη κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε δηάζεζε ησλ επελδπηψλ
λα επελδχζνπλ ζε ηίηινπο ρακειήο εμαζθάιηζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Η δηάζεζε ησλ κεηαηξέςηκσλ
νκνινγηψλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ αλαρξεκαηνδνηνχληαη νθεηιέο πξνο ηελ Σξάπεδα
EFG Eurobank Ergasias A.E., επηηπγράλεη ηφζν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ φζν θαη ηελ κεηαηξνπή
κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ζε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ, απινπζηεχεη θαη
επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο, θαζψο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επειημία γηα νινθιήξσζε ηεο δηάζεζήο
ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο επλντθψλ ζπγθπξηψλ, ζηηο
ηξέρνπζεο επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Η αμηνπνίεζε ηεο επθαηξίαο γηα ηαρεία έθδνζε θαη δηάζεζε
ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ δελ ζα επηηπγράλεην ρσξίο ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο.
- Γελ πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε απηή ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο δεδνκέλνπ φηη ε ηηκή
κεηαηξνπήο φπσο θαησηέξσ πξνηείλεηαη, ζρεδφλ, ηζνχηαη κε ηε ζεκεξηλή ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο
ηεο Δηαηξείαο, ζε αληίζεζε π.ρ. κε κηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε νπνία πξνυπνζέηεη (θαη εηδηθά ζηηο ηξέρνπζεο
ζπλζήθεο) ζεκαληηθή έθπησζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο.
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- Οη κέηνρνη πνπ ζηεξνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζηηο νκνινγίεο ηνπ κεηαηξέςηκνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη δπλαηφλ ζηελ πξάμε λα απνηξέςνπλ ηελ ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπο κειινληηθή
απνκείσζε (dilution) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία. Σνχην, δηφηη κε ην ίδην ζρεδφλ θεθάιαην
πνπ ζα εδηθαηνχλην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έθδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, αλ ππήξρε ην δηθαίσκα
πξνηίκεζεο, κπνξνχλ νη κέηνρνη απηνί ζήκεξα λα απνθηήζνπλ απεπζείαο ρξεκαηηζηεξηαθψο ηζάξηζκεο
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη νη νκνινγίεο ζα είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή
πξνζεγγίδνπζα ηελ ζεκεξηλή ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Καηά ηνχην, ε παξνχζα
έθδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δηαθέξεη απφ κία αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε ηηκή κε ζεκαληηθή
έθπησζε θαη κε θαηάξγεζε ή πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία νδεγεί πξνθαλψο ζε
dilution, δειαδή ζε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πθηζηακέλσλ κεηφρσλ ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο.
- Σέινο, θαζψο ε εμεχξεζε θεθαιαίσλ θξίλεηαη σο απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο, ε επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζε κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα δηα ηεο
ξεπζηφηεηαο πνπ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθδφζεσο ηνπ Γαλείνπ αλακέλεηαη λα πξνβεί πξνο φθεινο ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
ΙΙ. Γικαιολόγηζη ηοσ λόγοσ μεηαηροπής και ηης ηιμής έκδοζης ηων νέων μεηοτών
ρεηηθά κε ηελ ηηκή ή ηνλ ιφγν κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα πξνθχςνπλ
ζπλεπεία ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
πξνηείλεη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε φπσο ε ηηκή κεηαηξνπήο δηακνξθσζεί ζην 1,03 €. Η ελ ιφγσ ηηκή
κεηαηξνπήο, ζρεδφλ, ηζνχηαη κε ηε ζεκεξηλή ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο, έηζη ψζηε
νπνηνζδήπνηε λένο επελδπηήο κε ην ίδην ζρεδφλ θεθάιαην πνπ ζα εδηθαηνχην λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έθδνζε
ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, αλ ππήξρε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, ζα κπνξνχζε ζήκεξα λα απνθηήζεη
απεπζείαο ρξεκαηηζηεξηαθψο ηζάξηζκεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
---Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη ην φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
κεηφρσλ ηεο απφ ηε δηάζεζε ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη θαηφπηλ απηνχ πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο
25/8/2011 ηελ απνδνρή ηεο έθδνζεο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
Αγ. ηέθαλνο, 1 Απγνχζηνπ 2011
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην»
πλνπηηθά, νη όξνη ππό ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ε έθδνζε ηνπ Δαλείνπ, είλαη:
Σν Δάλεην ζα είλαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο κε πξνηεηλόκελε ηηκή κεηαηξνπήο 1,03 €. Η ελ ιόγσ ηηκή
κεηαηξνπήο πξνηάζεθε κε ηελ από 1/8/2011 απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο Εηαηξείαο, κε πξνζαύμεζε (premium)
πνζνζηνύ 3% πάλσ από ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σν Δάλεην ζα δηαηεζεί κε
ηδησηηθή ηνπνζέηεζε κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ. Οη νκνινγηνύρνη ηνπ
Δαλείνπ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο, κε βάζε ηελ
αλσηέξσ ηηκή κεηαηξνπήο, νπνηαδήπνηε Εξγάζηκε Ηκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δαλείνπ («Εξγάζηκε Ηκέξα»
ζεκαίλεη ηελ νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ ζηελ Αζήλα νη Σξάπεδεο, ε αλώλπκε εηαηξεία
«ΕΛΛΗΝΘΚΑ ΧΡΗΜΑΣΘΣΗΡΘΑ Α.Ε.» (πεξαηηέξσ «Ε.Χ.Α.Ε.») (πξώελ «Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ») θαη ην
Χ.Α., θαζώο θαη νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηελ νπνία δηελεξγνύληαη ζπλαιιαγέο ζην ζύζηεκα Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”)), ην νπνίν δηθαίσκα ζα αζθείηαη κε
έγγξαθε δήισζε ηνπ νκνινγηνύρνπ πξνο ηνλ Εθδόηε, δηά ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ, ηξεηο εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο θαη παξάδνζε ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε
κεηαηξνπή.
Δελ επηηξέπεηαη πξνπιεξσκή ηνπ Δαλείνπ. Οη νκνινγίεο ηνπ Δαλείνπ, νη νπνίεο επηηξέπεηαη λα
κεηαβηβάδνληαη θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην Χ.Α., ιήγνπλ πέληε έηε κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δαλείνπ. Σν
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Δάλεην πξνηείλεηαη λα εθδνζεί κε ζθνπό ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε πθηζηάκελνπ δαλεηζκνύ ηεο Εηαηξείαο θαη
ηελ θάιπςε γεληθώλ εηαηξηθώλ αλαγθώλ.
Η Γεληθή πλέιεπζε ελεκεξώλεηαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη γηα ηνπο επηπιένλ βαζηθνύο όξνπο ηνπ
δαλείνπ, πνπ είλαη νη θάησζη:
Δίδορ Γανείος
Σν Δάλεην ζα είλαη νκνινγηαθό κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8 ηνπ λ. 3156/2003 θαη 3α
ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη. Με ην Δάλεην ζα ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνύρνπο δηθαίσκα κεηαηξνπήο
ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο.
Ύτορ Γανείος
Σν αλώηαην ύςνο ηνπ Δαλείνπ ζα είλαη δέθα εθαηνκκύξηα επξώ (€ 10.000.000).
κοπόρ Γανείος
θνπόο ηνπ Δαλείνπ ζα είλαη ε θάιπςε γεληθώλ εηαηξηθώλ αλαγθώλ θαη ε αλαρξεκαηνδόηεζε πθηζηάκελνπ
δαλεηζκνύ ηεο Εηαηξείαο από ηελ ΣΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE, πνζνύ επξώ 3.600.000.
Γιάπκεια ηος δανείος
Σν Δάλεην ζα έρεη πεληαεηή δηάξθεηα.
Μεηαηποπή
Χπόνορ και ηπόπορ άζκηζηρ ηος δικαιώμαηορ μεηαηποπήρ
Σν δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ηνπ Δαλείνπ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο ζα κπνξεί λα αζθεζεί
νπνηαδήπνηε Εξγάζηκε Ηκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δαλείνπ (πεξαηηέξσ «Ηκεξνκελία Μεηαηξνπήο»). Σν
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζα αζθείηαη κε έγγξαθε δήισζε πνπ ζα απεπζύλεη ν νκνινγηνύρνο πξνο ηνλ Εθδόηε,
δηά ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ ηνπ Δαλείνπ, ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο Ηκεξνκελίαο Μεηαηξνπήο
θαη παξάδνζε ηνπ ηίηινπ ησλ νκνινγηώλ ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε κεηαηξνπή.
Εάλ νη ηίηινη είλαη πνιιαπινί, νη νκνινγηνύρνη ζα δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο σο πξνο
ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ νκνινγηώλ πνπ νη ηίηινη ελζσκαηώλνπλ.
ε πεξίπησζε πνπ από ηε κεηαηξνπή νκνινγηώλ πνπ αλήθνπλ ζε νξηζκέλν νκνινγηνύρν πξνθύςνπλ
θιαζκαηηθέο κεηνρέο (δει. κεηνρέο πνπ ππνιείπνληαη ηεο κνλάδαο), ν νκνινγηνύρνο ζα κπνξεί λα κεηαηξέςεη
κόλν ηόζεο νκνινγίεο, ώζηε λα ιάβεη αθέξαην αξηζκό κεηνρώλ. Γηα ηηο ππόινηπεο νκνινγίεο ε Εηαηξεία ζα
θαηαβάιιεη ζηνλ νκνινγηνύρν ζε κεηξεηά πνζό ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο νκνινγίαο θαη ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο έσο ηελ νξηζηηθή θαηαρώξεζε ζε Λνγαξηαζκό Αμηώλ ηεο Μεξίδαο Επελδπηή ζην
ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ (πεξαηηέξσ «ΑΣ») πνπ ζα ππνδείμεη ν νκνινγηνύρνο ζηελ Εηαηξεία, δηά ηνπ
Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ, ησλ λέσλ κεηνρώλ.
Από θαη δηά ηεο νξηζηηθήο θαηαρσξήζεσο ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην ΑΣ, θαηά ηα αλσηέξσ, εμνθιείηαη ε
ππνρξέσζε ηεο Εηαηξείαο λα απνπιεξώζεη ην θεθάιαην ησλ νκνινγηώλ σο πξνο ηηο νπνίεο αζθείηαη ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο, ε δε Εηαηξεία νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ νκνινγηνύρν δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο έσο ηελ
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο θαηαρσξήζεσο ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην ΑΣ θαηά ηα αλσηέξσ.
Ο νκνινγηνύρνο δηθαηνύηαη κέξηζκα από ηα θέξδε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία αζθήζεθε ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ.
Λόγορ και Σιμή Μεηαηποπήρ
Κάζε κία (1) νκνινγία ζα παξέρεη ζηνλ νκνινγηνύρν δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηεο ζε 0,9708738 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο κε δηθαίσκα ςήθνπ (πεξαηηέξσ «Λόγνο Μεηαηξνπήο»), ε δε ηηκή
κεηαηξνπήο ζα είλαη επξώ 1,03 αλά κεηνρή (πεξαηηέξσ «Σηκή Μεηαηξνπήο»).
Η Σηκή Μεηαηξνπήο θαηά ηα αλσηέξσ, θξίλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ηθαλνπνηεηηθή θαη θαζνξίζηεθε αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε νη σθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ Εηαηξεία θαη έηζη
ώζηε λα είλαη επηηπρήο ε έθδνζε ηνπ Δαλείνπ.
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ε πεξίπησζε κεηαβνιώλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ή ζηηο κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο, ν Λόγνο θαη ε Σηκή
Μεηαηξνπήο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη ώζηε λα δηαηεξνύληαη αθέξαηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Οκνινγηνύρσλ, ηδίσο
δε ε ζρέζε κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ πνπ ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δαλείνπ. Οη εηδηθόηεξεο
πεξηπηώζεηο θαη ν ηξόπνο πνπ ζα γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ Λόγνπ θαη ηεο Σηκήο Μεηαηξνπήο ησλ
νκνινγηώλ ζα θαζνξηζηεί από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην.
Καηάπγηζη δικαιώμαηορ πποηίμηζηρ-Σπόπορ και πποθεζμία κάλςτηρ ηος Γανείος
Καηαξγείηαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην Δάλεην ζα δηαηεζεί κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε.
Σν Δάλεην ζα εθδνζεί, εθάπαμ, κέρξη ηελ 30/9/2011 θαη ζα θαιπθζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ε
νπνία ζα νξηζηεί από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Εηαηξείαο.
ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ νκνινγηώλ εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, ην Δάλεην ζα εθδνζεί κέρξη ηνπ πνζνύ πνπ
ζα θαιπθζεί θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δεηεί ηελ εμνπζηνδόηεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνθεηκέλνπ:
α) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα
ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ Δαλείνπ θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε.
β) Να απνθαζίζεη κε βάζε ηνπο αλσηέξσ όξνπο ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ νκνινγηώλ,
ζπκπιεξώλνληαο ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο όξνπο
θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα, ηδίσο δε ηε κνξθή ησλ
νκνινγηώλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηνλ αξηζκό ησλ νκνινγηώλ, ηνλ ηξόπν θάιπςεο ησλ νκνινγηώλ, ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ νκνινγηώλ, ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ επηηνθίνπ, ηα σθειήκαηα πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ζηνπο νκνινγηνύρνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ νκνινγηνύρσλ ζε νκάδα, ην ρξόλν απνπιεξσκήο
θαη ελ γέλεη εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο νκνινγίεο, ηε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο, ηελ
ηηκή ή ηνλ ιόγν κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ, ηηο εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη ηνλ ηξόπν αλαπξνζαξκνγήο ηεο
ηηκήο ή ηνπ ιόγνπ κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ, θαζώο θαη θάζε εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο θαη ηνλ ηξόπν θαη ρξόλν άζθεζήο ηνπ.
γ) Να απνθαζίζεη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ θάιπςε ηνπ Δαλείνπ θαζώο θαη ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ
βαζηθώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θάιπςεο ηνπ Δαλείνπ.
δ) Να απνθαζίζεη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ην δηνξηζκό θαη ηελ ακνηβή ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ θαη ηνπ
Εθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ θαη λα θαζνξίζεη ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ θαη Εθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ.
ε) Να αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο, ηελ
άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα
αλσηέξσ.
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