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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9 & 10 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

Κατό̟ιν του α̟ό 24/8/2018 αιτήµατος των µετόχων Tρά̟εζας Πειραιώς Α.Ε., 
Eurobank Ergasias A.E., Alpha Bank A.E. και Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδας 
Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 39 ̟αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας, µε α̟όφασή του ̟ου ελήφθη κατά την συνεδρίασή 
του της 27/8/2018, ̟ροσέθεσε, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, στην 
ηµερησία διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
εταιρείας , τα ̟αρακάτω ̟ρόσθετα θέµατα και δηµοσίευσε αναθεωρηµένη 
ηµερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την ̟ροσθήκη 
των  9 και 10 θεµάτων. Περαιτέρω ̟αρατίθενται κατωτέρω τα σχέδια 
α̟οφάσεων ε̟ί των ̟ρόσθετων θεµάτων ό̟ως αυτά ̟ροωθήθηκαν στην 
εταιρεία µε το ως άνω αίτηµα .  
 

Θέµα 9Ο : Λήψη α̟όφασης για την ολική ̟ ρόωρη εξόφληση του α̟ό 9.7.2007 

οµολογιακού δανείου, µετατρέψιµου σε κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα 

ψήφου µετοχές, αρχικού ύψους έως €19.995.575,10, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί 

και ισχύει.  

 

Ελάχιστη Α̟αιτούµενη Α̟αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά 

δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας  

 

Ελάχιστη Α̟αιτούµενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (̟αριστάµενων ή 

εκ̟ροσω̟ουµένων) δικαιωµάτων ψήφου ̟λέον (+) µίας (̟αριστάµενης ή 

εκ̟ροσω̟ουµένης) ψήφου. 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων να ̟ ροβεί η Εταιρεία κατά την 

26η Οκτωβρίου 2018 σε ολική ̟ρόωρη εξόφληση των οµολογιών του ΜΟ∆ 

εκδόσεως 2007 σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 3.2 του εν λόγω 
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δανείου, συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €23.634.148,48. Η ολική 

εξόφληση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην ονοµαστική αξία εκάστης οµολογίας, 

̟λέον ̟οσοστού ̟ροσαύξησης 3,08%, ήτοι το συνολικό ανεξόφλητο ̟οσό 

ανέρχεται σε €24.362.081. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω α̟ο̟ληρωµή α̟οτελεί 

δεσµευτική υ̟οχρέωση των ̟ωλητριών τρα̟εζών εκ της α̟ό 20.6.2018 

σύµβασης αγορα̟ωλησίας των µετοχών τους στην Εταιρεία. Για την ̟ρόωρη 

α̟ο̟ληρωµή η Εταιρεία θα καταβάλει α̟ό τα ταµειακά της διαθέσιµα το ̟οσό 

των €6εκ. ̟ερί̟ου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος θα αναχρηµατοδοτηθεί 

σύµφωνα µε το ε̟όµενο θέµα. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τον όρο  3.2(ε) του ΜΟ∆ 

εκδόσεως 2007, η Εταιρεία θα έ̟ρε̟ε να ̟ρο̟ληρώσει ταυτόχρονα συµµέτρως 

(pro rata) και τις µη ληξι̟ρόθεσµες οµολογίες του ΜΟ∆ εκδόσεως 2015. Η 

Εταιρεία όµως α̟αλλάσσεται α̟ό την εν λόγω σύµµετρη ̟ρο̟ληρωµή 

δεδοµένου ότι οι οµολογιούχοι του εν λόγω δανείου (ήτοι Τρά̟εζα Πειραιώς, 

Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τρά̟εζα) [έχουν συµφωνήσει] στη µη 

εφαρµογή του όρου 3.2(ε) του ΜΟ∆ εκδόσεως 2007 και συνε̟ώς τη µη 

̟ρο̟ληρωµή pro rata του ΜΟ∆ εκδόσεως 2015. 

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι (α) η ̟ρόωρη εξόφληση αφορά στο 

σύνολο των οµολογιούχων και δεν ̟ αραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης, 

(β) το ̟οσό ̟ου θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία α̟ό τα ταµειακά της 

διαθέσιµα (€6.118.526) δεν ε̟ηρεάζει ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας, ενώ ̟αύει η α̟αίτηση σε ταυτόχρονη ̟ρο̟ληρωµή 

του ΜΟ∆ 2015, ̟ροτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της ολικής 

̟ρόωρης εξόφλησης του ΜΟ∆ εκδόσεως 2007. 

 

 

 

Θέµα 10Ο : Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως 19.357.122 ευρώ, 

µετατρέψιµου σε νέες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν, µη 

δια̟ραγµατεύσιµου σε οργανωµένη αγορά, µε κατάργηση του δικαιώµατος 

̟ροτίµησης των ̟αλαιών µετόχων για την αναχρηµατοδότηση µέρους του 
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υφιστάµενου α̟ό 9.7.2007 µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Κάλυψη 

των νέων οµολογιών α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα Eurobank Ergasias A.E. 

και Τρά̟εζα Πειραιώς Α.Ε. ως δανειστές.  Παροχή εξουσιοδότησης στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να οριστικο̟οιήσει τους ειδικότερους 

όρους του οµολογιακού δανείου και να ̟ροβεί στη σύναψή του. 

 

Ελάχιστη Α̟αιτούµενη Α̟αρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, µετά 

δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας  

 

Ελάχιστη Α̟αιτούµενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (̟αριστάµενων ή 

εκ̟ροσω̟ουµένων) δικαιωµάτων ψήφου ̟λέον (+) µίας (̟αριστάµενης ή 

εκ̟ροσω̟ούµενης) ψήφου. 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων η έκδοση νέου οµολογιακού 

δανείου ύψους έως 19.357.122 ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές της 

Εταιρείας και µη δια̟ραγµατεύσιµου σε οργανωµένη αγορά, ̟ροκειµένου να 

αναχρηµατοδοτηθεί µέρος του υφιστάµενου ΜΟ∆ εκδόσεως 2007. Το νέο ΜΟ∆ 

θα εκδοθεί µε κατάργηση του δικαιώµατος ̟ ροτίµησης των µετόχων δεδοµένου 

ότι θα καλυφθεί α̟ό τις τρά̟εζες Πειραιώς και Eurobank Ergasias ως 

δανειστές. Θα έχει δε, τους ακόλουθους βασικούς όρους (̟αρόµοιους µε το 

ΜΟ∆ εκδόσεως 2007):  

[ορισµένοι α̟ό τους όρους ̟ου κρίνονται ̟λέον βασικοί ακολουθούν και εκκρεµεί η 

οριστικο̟οίησή τους] 

Εκδότης 
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Ε. (η «Εταιρεία») 

∆ιοργανωτής / Εκ̟ρόσω̟ος των 
Οµολογιούχων & Πληρεξούσιος 
Καταβολών 

Τρά̟εζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Ποσό Εκδόσεως 
To ̟οσό ανέρχεται σε έως €19.357.122 
(το «∆άνειο») 
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Είδος Οµολογιών 
Ονοµαστικές µετατρέψιµες σε µετοχές 
της Εταιρείας. Οι Οµολογίες δεν θα είναι 
δια̟ραγµατεύσιµες στο Χ.Α. 

Ονοµαστική Αξία Οµολογίας Ένα Ευρώ (€ 1) ανά Οµολογία. 

Μετοχές 

Εισηγµένες στο Χ.Α., κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της 
Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας € 0,30  
εκάστη. 

Σκο̟ός 

Σειρά Α: 

Μερική αναχρηµατοδότηση του α̟ό 
9/7/2007 υφιστάµενου Μετατρέψιµου 
Οµολογιακού ∆ανείου, ό̟ως ισχύει  
µε  τις εντωµεταξύ τρο̟ο̟οιήσεις του, 
(το  «Υφιστάµενο ΜΟ∆») έως 
συνολικού ̟οσού €[18.243.555]. 

Σειρά Β: 

Κάλυψη των τόκων του ∆ανείου (στο 
̟οσό ̟ου θα ανέρχονται µετά την νόµιµη 
̟αρακράτηση φόρου ε̟ί εισοδήµατος 
τόκων(85%))  έως συνολικού ̟οσού 
€[1.113.567]. 

Ηµεροµηνία Λήξεως  

 

7  έτη α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του 
∆ανείου, ήτοι την  21/10/2025. 

Τρό̟ος Κάλυψης ∆ανείου/ 
Κατάργηση ∆ικαιώµατος 
Προτίµησης Παλαιών Μετόχων 

Το ∆άνειο εκδίδεται µε ολική κατάργηση 
του δικαιώµατος ̟ροτίµησης των  
̟αλαιών µετόχων του Εκδότη υ̟έρ των 
οµολογιούχων και θα καλυφθεί µε 
ιδιωτική το̟οθέτηση α̟ό ̟ιστωτικά 
ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα ή 
υ̟οκαταστήµατα στην Ελλάδα 
αλλοδα̟ών ̟ιστωτικών ιδρυµάτων  και 
συγκεκριµένα α̟ό την Τρά̟εζα 
Eurobank Ergasias ΑΕ και την Τρά̟εζα 
Πειραιώς Α.Ε. (οι «Οµολογιούχοι» ) 

Α̟ο̟ληρωµή 
Το σύνολο του ∆ανείου θα α̟ο̟ληρωθεί 
κατά την Ηµεροµηνία Λήξεως.  

Ε̟ιτόκιο ∆ανεισµού Σταθερό ίσο µε 1,00% ετησίως. 

Περίοδος Εκτοκισµού 
Ετήσια, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί 
µεταξύ Εκδότη και Οµολογιούχων. 
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Το νέο ΜΟ∆, η έκδοση του ο̟οίου ̟ροτείνεται ̟ροκειµένου να διευκολυνθεί η 

̟ρόωρη εξόφληση του ΜΟ∆ εκδόσεως 2007, θα αναχρηµατοδοτηθεί ̟λήρως 

όταν ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε την α̟ό 20.06.2018 σχετική σύµβαση, η 

µεταβίβαση των µετοχών ̟ου κατέχουν οι ̟ωλήτριες τρά̟εζες στην Εταιρεία. 

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι οι οµολογιούχοι δεν σκο̟εύουν να εξασκήσουν το 

δικαίωµα µετατρο̟ής των οµολογιών σε νέες µετοχές µέχρι την ολοκλήρωση 

της ως άνω συναλλαγής ̟ώλησης των µετοχών, για τη δε έκδοση του 

̟ροτεινόµενου «ενδιάµεσου» ΜΟ∆ δεν υφίσταται αντίρρηση ή ένσταση εκ των 

οµολογιούχων του ΜΟ∆ εκδόσεως 2015. Εν όψει των ανωτέρω και 

λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η έκδοση του νέου ΜΟ∆ διευκολύνει ταµειακά την 

Εταιρεία καθώς θα χρησιµο̟οιηθεί για την αναχρηµατοδότηση του 

υφιστάµενου ΜΟ∆ 2007, ̟ ροτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση του νέου 

ΜΟ∆ ύψους έως €19.357.122 µε τους όρους ̟ου αναφέρονται ανωτέρω.  


