Κορωπί, 31η Ιανουαρίου 2017
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ονομαστικής αξίας 9.000.000 Ευρώ

Α) Η Διοίκηση της Εταιρείας «FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από
10ης Ιανουαρίου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και της από
16ης Ιανουαρίου 2017 κατ΄εξουσιοδότηση ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,
ανακοινώνει ότι την 27η Ιανουαρίου 2017, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού
Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000 Ευρώ και διάρκειας επτά (7)
ετών, με κάλυψη αυτού από τις Τραπεζικές Εταιρείες με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ALPHA BANK LONDON LTD». Πληρεξούσια καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων
ορίσθηκε η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως
ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αφενός μεν για την πρόωρη
αποπληρωμή και ολοσχερή εξόφληση του υπολειπομένου κεφαλαίου δύο εκδοθέντων κοινών
ομολογιακών δανείων εις τα οποία αμφότερα ομολογιούχος δανειστής είναι η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφετέρου δε για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας της εδρεύουσας
στην Αυστραλία θυγατρικής της εταιρείας «FLEXOPACK PTY LTD» με την απόκτηση νέας γραμμής
παραγωγής.
Σημειώνεται ότι είχε ήδη από 19/10/2016 ληφθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση 6.000.000 Ευρώ από την
ALPHA Τράπεζα, η οποία και θα εξοφληθεί μέσω της παραπάνω έκδοσης.
Β) Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας σε συνέχεια της από 10ης Ιανουαρίου 2017 αποφάσεως της ως άνω
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και της από 23ης Ιανουαρίου 2017
κατ΄εξουσιοδότηση ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 27η
Ιανουαρίου 2017, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής
τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα,
συνολικής ονομαστικής αξίας 3.000.000 Ευρώ και διάρκειας επτά (7) ετών, με κάλυψη αυτού από τις
Τραπεζικές Εταιρείες με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και «Eurobank Private Bank
(Luxembourg) S.A.». Πληρεξουσία καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS A.E.»

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου

Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και την μερική κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος αυτής.
Για την «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

