ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε απάντθςθ ςχετικϊν ερωτθμάτων που τζκθκαν με τθν με αρικμ. πρωτ.
204/4.02.2010 επιςτολι τθσ Ε.Κ. και τθν με αρικμ. πρωτ. 2559/4-2-2010 επιςτολι
του Χ.Α. και ςτα πλαίςια τθσ απόφαςθσ 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ κακϊσ και των ςχετικϊν διατάξεων του Κανονιςμοφ του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, θ εταιρεία Vell Group A.E. (εφεξισ «θ Εταιρεία»), ςε
ςυνζχεια τθσ από 3.02.2010 ανακοίνωςισ τθσ, ενθμερϊνει το επενδυτικό κοινό για
τα εξισ:
1. H περίπτωςθ παφςθσ τθσ αποκλειςτικισ διανομισ των προϊόντων De’ Longhi ζχει
ιδθ αναφερκεί ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο για τθν ζκδοςθ του Μετατρζψιμου
Ομολογιακοφ Δανείου τθσ Εταιρείασ, το οποίο δθμοςιεφκθκε τθν 1.02.2010,
βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ και περιζχει αναλυτικά ςτοιχεία
ςχετικά με το ποςοςτό των πωλιςεων που αντιπροςωπεφουν τα προϊόντα De’
Longhi επί του ςυνόλου των πωλιςεων του ομίλου και τθσ Εταιρείασ και τισ
εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ επί των οικονομικϊν μεγεκϊν αυτϊν. Όπωσ αναφζρεται
ςτθν ανάλυςθ πωλιςεων ομίλου ανά προμθκευτι που περιλαμβάνεται ςτο ωσ άνω
Ενθμερωτικό Δελτίο, οι πωλιςεισ προϊόντων προερχόμενων από τον De’ Longhi για
τθν περίοδο από 1.01.2008 ζωσ 31.12.2008 ανζρχονται ςε € 10.125,42 χιλ. και
αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 29,61% των πωλιςεων του ομίλου. Οι πωλιςεισ των εν
λόγω προϊόντων για τθν περίοδο από 1.01.2009 ζωσ 30.09.2009 ανζρχονται ςε €
4.695,7 χιλ. και αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 19,15% των πωλιςεων του ομίλου. Στο
Κεφάλαιο «Κίνδυνοσ Αποκεμάτων-Προμθκευτϊν» του ωσ άνω Ενθμερωτικοφ
Δελτίου αναγράφεται ότι τα προϊόντα De’ Longhi αντιπροςωπεφουν το 82%
(31.12.2008) του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ κακϊσ και ότι θ Εταιρεία δεν
μπορεί να εγγυθκεί ότι κα είναι ςε κζςθ να αντικαταςτιςει ςτο άμεςο μζλλον τον
εν λόγω προμθκευτι με κάποιον άλλο προμθκευτι, ο οποίοσ κα αποφζρει ςτθν
Εταιρεία και τον όμιλο τα ίδια ζςοδα με τον De’ Longhi. Για περαιτζρω αναλυτικά
και ιςτορικά ςτοιχεία παραπζμπουμε ςτο ανωτζρω Ενθμερωτικό Δελτίο.
2. Η αναφερκείςα ςτθν από 3.02.2010 ανακοίνωςθ τθσ Εταιρείασ επιφφλαξι τθσ
επί όλων των επερχομζνων ενςτάςεων, δικαιωμάτων και αξιϊςεϊν τθσ αφορά τθ
διλωςθ τθσ De’ Longhi περί τθσ παφςθσ τθσ αποκλειςτικισ διανομισ ςτισ
15.02.2010 και τα εξ αυτισ προκφπτοντα νόμιμα δικαιϊματα τθσ Εταιρείασ για τθν
αποκλειςτικι διανομι ςτθν Ελλάδα των προϊόντων De’ Longhi κακϊσ και τθν
αναηιτθςθ των εξ αυτισ δθμιουργουμζνων δικαιωμάτων αποηθμίωςθσ υπζρ τθσ
Εταιρείασ και προσ όφελοσ των μετόχων τθσ λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ
μακρόχρονθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ Εταιρείασ επϋαυτϊν και των υφιςταμζνων
ςυμφωνιϊν. Η Εταιρεία ζχει δε ηθτιςει τθ ςυνδρομι εξειδικευμζνων για το
αντικείμενο νομικϊν για τθ μελζτθ του κζματοσ, ϊςτε να προχωριςει ςτισ
αναγκαίεσ δικαςτικζσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ που κα απαιτθκεί.
3. Η αναφερκείςα ςτθν από 3.02.2010 ανακοίνωςθ τθσ Εταιρείασ πρόταςθ τθσ De’
Longhi για τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ με άλλθ μορφι αφορά ςτθ ςυμμετοχι τθσ
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Εταιρείασ με μειοψθφικό ποςοςτό ςε κοινι εταιρεία με τθ De’ Longhi για τθν
αποκλειςτικι διανομι ςτθν Ελλάδα μζςω αυτισ τόςο των προϊόντων De’ Longhi όςο
και λοιπϊν προϊόντων με άλλα ςιματα που ανικουν ι διανζμονται από τον όμιλο
De’ Longhi. Το ακριβζσ ποςοςτό ςυμμετοχισ και οι λοιποί όροι τθσ ςυνεργαςίασ
αυτισ αποτελοφν αντικείμενο των διενεργουμζνων διαπραγματεφςεων και όπωσ
είναι φυςικό χάριν του ςυμφζροντοσ τθσ Εταιρείασ και των μετόχων τθσ αλλά και
για λόγουσ επιχειρθματικισ εμπιςτευτικότθτασ, δεν είναι δυνατόν τθ ςτιγμι αυτι
να γνωςτοποιθκοφν.
4. Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εν όψει των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν
επικείμενθ ζκδοςθ Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου κα διερευνιςει τθν
επιχειρθματικι αναδιάρκρωςι τθσ.
5. Η Εταιρεία, ςτα πλαίςια των νομίμων υποχρεϊςεων τθσ, κα ενθμερϊςει το
επενδυτικό κοινό για τθν περαιτζρω εξζλιξθ των ανωτζρω.
Μεταμόρφωση, 05/02/2010
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