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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Οµολογιούχων ∆ανειστών σε Συνέλευση Οµολογιούχων
Ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της
εταιρείας µε την επωνυµία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο
"ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε’’ («Εκδότης»), καλεί τους Οµολογιούχους ∆ανειστές του ανωτέρω δανείου, σε
Συνέλευση Οµολογιούχων στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00 µ.µ.,
στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και
∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των
ακόλουθων θεµάτων:
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου αρχικού

ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύµφωνα µε την από 11/4/2007
απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του Εκδότη,
όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήµερα µε τις εν τω µεταξύ τροποποιήσεις
τους («∆άνειο»). Η υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην περαιτέρω χρονική µετάθεση
αποπληρωµής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και των τόκων
που είναι καταβλητέοι στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 καθώς στην περαιτέρω χρονική µετάθεση
αποπληρωµής και της δόσης που είναι καταβλητέα στις 12 Ιανουαρίου 2015 και των
τόκων που είναι καταβλητέοι στις 12 Ιανουαρίου 2015 για την 13η Ιουλίου 2015
σύµφωνα µε αίτηµα του Εκδότη.
2. Συνδροµή γεγονότων καταγγελίας του ∆ανείου, ενδεχόµενη καταγγελία του ∆ανείου και
τοποθέτηση των Οµολογιούχων επί των ανωτέρω. Έγκριση µη τήρησης από τον Εκδότη
των συµφωνηθέντων χρηµατοοικονοµικών δεικτών µέχρι και τις 13 Ιουλίου 2015,
σύµφωνα µε αίτηµα του Εκδότη.
3. Ενηµέρωση για τυχόν εξελίξεις σχετικά µε την τροποποίηση του λόγου και της τιµής
µετατροπής, σύµφωνα µε αίτηµα Οµολογιούχων.
Οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές, των οποίων οι Οµολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι
αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση Οµολογιούχων, θα
πρέπει να έχουν προσκοµίσει στον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων "Τράπεζα Eurobank
Ergasias Α.Ε.", µε ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων
& Επενδυτών, Πεσµαζόγλου 2-6 – Αθήνα Τ.Κ. 101 75 6ος όροφος (αρµόδια κα Μαίρη
∆ουγέκου, τηλ. 210 3704040), δύο (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης
(µέχρι την 15/12/2014), βεβαίωση δέσµευσης των Οµολογιών τους στο Σύστηµα Άυλων
Τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύµφωνα µε τον όρο 10.9(α) του
Προγράµµατος του ∆ανείου.
Οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Οµολογίες τους προς
αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη
Συνέλευση Οµολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκοµίσει στον Εκπρόσωπο των
Οµολογιούχων (µε στοιχεία οµοίως ως άνω), δύο (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της
συνεδρίασης (µέχρι την 15/12/2014), τις ενσώµατες Οµολογίες τους καθώς και τα έγγραφα
αντιπροσωπείας τους σύµφωνα µε τον όρο 10.9(β) του Προγράµµατος του ∆ανείου.
Κάθε Οµολογιούχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα).
∆εν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά µέσα.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ των Όρων του ∆ανείου απαρτίας, για τα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, οι κ.κ. Οµολογιούχοι ∆ανειστές καλούνται σε:
Α΄
Επαναληπτική Συνέλευση Οµολογιούχων, την 7/1/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00
µ.µ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και
∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση Οµολογιούχων,
την 19/1/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη,
στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής. Η
υποχρέωση προσκόµισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο
αριθµός των αντιπροσώπων των Οµολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος
ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές.
Aθήνα, 9/12/2014
Ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

