
 

 
Αιγάλεω, 23 Σεπτεμβρίου 2011 

 
 
Έκδοςη Βϋ ςειράσ Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου (Μ.Ο.Δ.) Μη Διαπραγματεφςιμου ςτο Χ.Α. με Δικαίωμα Προτίμηςησ 
Υπζρ των Παλαιϊν Μζτοχων. 
 
Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. (εφεξισ θ "Εταιρεία"), ςε ςυνζχεια τθσ από 22/09/2011 ανακοίνωςισ τθσ περί τελικισ κάλυψθσ τθσ Βϋ 
ςειράσ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, γνωςτοποιεί προσ τουσ μετόχουσ και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουκα:  
 
Η ζκδοςθ τθσ Βϋ ςειράσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου, ςφμφωνα με τα άρκρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 
2190/1920, με καταβολι μετρθτϊν και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων, που αποφαςίςτθκε από τθν Ζκτακτθ 
Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ςτισ 06/11/2007, καλφφκθκε κατά 72,214% ςυγκεντρϊνοντασ ποςό Ευρϊ 
10.843.350,04, που αντιςτοιχεί ςε 15.194 ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 713,66 ανά ομολογία.  
 
Κατόπιν των παραπάνω, θ Εταιρεία γνωςτοποιεί ότι ςιμερα 23/09/2011 εκδίδεται θ Βϋ ςειρά του μετατρζψιμου ομολογιακοφ 
δανείου ςυνολικοφ ποςοφ ζκδοςθσ Ευρϊ 10.843.350,04 που αντιςτοιχεί ςε 15.194 μετατρζψιμεσ ομολογίεσ ονομαςτικισ αξίασ 
Ευρϊ 713,66 ανά ομολογία. φμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, οι όροι του Δανείου 
κακορίςτθκαν από τθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων ςε ςυνδυαςμό με τισ από 25.10.2010, 
14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ.  
 
Τπενκυμίηεται ότι οι βαςικοί όροι του Δανείου ςυνοπτικά ζχουν ωσ εξισ:  
Είδοσ Ομολογιϊν : Ονομαςτικζσ, μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ του εκδότθ. Αρικμόσ Ομολογιϊν μετατρζψιμων 
ςε κοινζσ μετοχζσ : 15.194   
Ονομαςτικι αξία Ομολογιϊν : 713,66 Ευρϊ  
Σιμι διάκεςθσ Ομολογιϊν : 713,66 Ευρϊ ανά Ομολογία.  
Αναλογία ςυμμετοχισ των υφιςτάμενων μετόχων ςτθν ζκδοςθ : 1 ομολογία ανά 2.497 κοινζσ μετοχζσ.  
Ζςοδα ζκδοςθσ : 10.843.350,04 Ευρϊ.  
Διάρκεια : Ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθν ζκδοςθ τθσ Βϋ ςειράσ του ΜΟΔ μζχρι τθ λιξθ τθσ επταετοφσ διάρκειασ τθσ Αϋ ςειράσ 
του ΜΟΔ, ιτοι μζχρι τθν 09.03.2017.  
Επιτόκιο : Επί του ςυνόλου του εκάςτοτε ανεξόφλθτου υπολοίπου τθσ Βϋ ςειράσ του ΜΟΔ κα υπολογίηεται τόκοσ ίςοσ με το 
εκάςτοτε επιτόκιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ πλζον 4% ετθςίωσ. Σο επιτόκιο κα ορίηεται τθν τελευταία εργάςιμθ 
θμζρα τθσ εκάςτοτε περιόδου εκτοκιςμοφ. 
Σιμι αποπλθρωμισ των ομολογιϊν: 713,66 Ευρϊ  
Σιμι μετατροπισ: 0,34 Ευρϊ 
 
φμφωνα με τουσ επιμζρουσ όρουσ του ΜΟΔ, το επιτόκιο τθσ πρϊτθσ Περιόδου Εκτοκιςμοφ του ΜΟΔ που αρχίηει τθν 23θ 
επτεμβρίου 2011 και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 ανζρχεται ςε ςυνολικό ποςοςτό 5,5%.  
Σο προαναφερόμενο επιτόκιο αναλφεται ωσ εξισ:  
Ε.Κ.Σ.: 1,5%  
Περικϊριο (spread): 4%  
Ο τόκοσ καταβάλλεται δεδουλευμζνοσ και υπολογίηεται βάςει των πραγματικϊν διανυκειςϊν θμερϊν προσ 360 θμζρεσ 
(actual/360 days). 
 
Πλθρεξοφςιοσ Καταβολϊν και Εκπρόςωποσ Ομολογιοφχων: Σράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία ΛτΔ (Διεφκυνςθ Θεματοφυλακισ 
και Χρεογράφων, Φειδιππίδου 26 και Χαλκθδόνοσ, 115 27, Ακινα).  
 
Οι πολλαπλοί τίτλοι των Ομολογιϊν που κα εκδοκοφν κα ζχουν ενςϊματθ μορφι. Η παράδοςθ των τίτλων των Ομολογιϊν 
ςτουσ δικαιοφχουσ κα γίνει με παράδοςθ των ενςϊματων τίτλων ςε αυτοφσ ζωσ τθν 27/09/2011, από τα γραφεία του 
Εκπροςϊπου Ομολογιοφχων: Σράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία ΛτΔ (Διεφκυνςθ Θεματοφυλακισ και Χρεογράφων, 
Φειδιππίδου 26 και Χαλκθδόνοσ, 115 27, Ακινα) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι δικαιοφχοι κα μποροφν να παραλάβουν 
τουσ τίτλουσ τουσ από τθν Σράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία ΛτΔ εντόσ περιόδου τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία που αυτοί 
κα είναι διακζςιμοι προσ παράδοςθ. Μετά τθ πάροδο του διαςτιματοσ αυτοφ οι τίτλοι κα είναι διακζςιμοι προσ παράδοςθ ςτα 
γραφεία τθσ Εταιρείασ, Κθφιςοφ 6, 12242, Αιγάλεω Αττικισ.  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι κ.κ. Μζτοχοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων υπεφκυνοσ κοσ. 
Θραςφβουλοσ Σςαμοφρθσ (τθλ. 210 5386422, Κθφιςοφ 6, Σ.Κ. 12242, Αιγάλεω Αττικισ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
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