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Μεταμόρυφση, 08/03/2010 

 

 
 

Ολοκλήρφση κάλσυης Μετατρέυιμοσ Ομολογιακού Δανείοσ (Μ.Ο.Δ.) Μη 
Διαπραγματεύσιμοσ στο Χ.Α. με Δικαίφμα Προτίμησης Υπέρ τφν Παλαιών 

Μέτοτφν. 

 
 

Η εηαιπεία VELL GROUP A.E. γνυζηοποιεί ππορ ηοςρ μεηόσοςρ και ηο επενδςηικό κοινό ηα 
ακόλοςθα: 

Η έκδοζη ηος Μεηαηπέτιμος Ομολογιακού Δανείος, ζύμθυνα με ηα άπθπα 8 ηος Ν. 

3156/2003 και 3α ηος ΚΝ 2190/1920, ποζού μέσπι Εςπώ 19.977.516 με καηαβολή μεηπηηών 
και δικαίυμα πποηίμηζηρ ςπέπ ηυν παλαιών μεηόσυν, πος αποθαζίζηηκε από ηην Έκηακηη 

Γενική Σςνέλεςζη ηυν μεηόσυν ηηρ VELL GROUP A.E. ζηιρ 6.11.2007, καλύθθηκε καηά ηο 
σπονικό διάζηημα από 17.02.2010 έυρ και 3.03.2010 από ηοςρ δικαιούσοςρ με άζκηζη ηυν 

δικαιυμάηυν πποηίμηζηρ καθώρ και ηυν δικαιυμάηυν πποεγγπαθήρ, καηά ποζοζηό 36,129%, 

πος ανηιζηοισεί ζε 6.048 ομολογίερ, ονομαζηικήρ αξίαρ Εςπώ 1.193,40 ανά ομολογία, 
ζςνολικού ποζού Εςπώ 7.217.683,20. Σςγκεκπιμένα, ο ζςνολικόρ απιθμόρ ομολογιών πος 

καλύθθηκε από όζοςρ άζκηζαν ηα δικαιώμαηα πποηίμηζηρ ανήλθε ζε 6.047 ομολογίερ αξίαρ 
7.216.489,80 Εςπώ, πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 36,123% ηος ζςνολικού ποζού ηηρ έκδοζηρ 

ηος ανυηέπυ μεηαηπέτιμος Ομολογιακού Δανείος, και εν ζςνεσεία ο ζςνολικόρ απιθμόρ 
ομολογιών πος καλύθθηκε από όζοςρ άζκηζαν δικαίυμα πποεγγπαθήρ ανήλθε ζε μία 

ομολογία αξίαρ 1.193,40 Εςπώ, πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 0,006% ηος ζςνολικού ποζού 

ηηρ έκδοζηρ. Το Διοικηηικό Σςμβούλιο ηηρ Εηαιπείαρ, ζηη ζςνεδπίαζή ηος με ημεπομηνία 
04/03/2010, αποθάζιζε όπυρ ηο Μεηαηπέτιμο Ομολογιακό Δάνειο ηηρ Εηαιπείαρ να καλςθθεί 

καηά 6.048 ομολογίερ αξίαρ 7.217.683,20 Εςπώ πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 36,129% ηος 
ζςνολικού ποζού ηηρ έκδοζηρ.  

Ημεπομηνία Εκδόζευρ ηος Μεηαηπέτιμος Ομολογιακού Δανείος οπίζηηκε η Τπίηη 9/03/2010.  

Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηυν ηςπικών διαδικαζιών θα εκηςπυθούν και θα παπαδοθούν ζηοςρ 
δικαιούσοςρ ομολογιούσοςρ οι πολλαπλοί έγσαπηοι ηίηλοι ηυν ομολογιών ηοςρ.  

Η Εηαιπεία με νεόηεπη ανακοίνυζη ηηρ θα ενημεπώζει ηοςρ δικαιούσοςρ ομολογιούσοςρ για ηη 
διαδικαζία παπάδοζηρ ηυν ομολογιών ηοςρ. 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι κ.κ. μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Τμήμα 
Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσυν ηηρ Εηαιπείαρ (ηηλ. 210-28 84 000, κ. Μισ. Ζαμπέλα). 

 

 
 

 

 


