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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.» 

Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής και επί της λεωφόρου Κηφισού αριθ. 6 ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Γ.Ε.Δημητρίου ΑΕΕ» (στο εξής για συντομία, η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 

6.11.2019 ανακοινώσεώς της (στο εξής για συντομία, «Προγενέστερη Ανακοίνωση») παρέχει την 

ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό. 

1.  Η Εταιρεία υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. του ν. 

4738/2020 (η «Συμφωνία Εξυγίανσης») με την πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και 

με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους 

σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της. Συναινούντες πιστωτές θεωρούνται, 

επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς πληρούνται όλες 

ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Στην Συμφωνία Εξυγίανσης 

συμβάλλεται, επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία   «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» 

(στο εξής για συντομία «Στρατηγικός Επενδυτής»).  

2.  Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, οι οποίες 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ. Η Συμφωνία Εξυγίανσης επετεύχθη 

μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους πιστωτές της Εταιρείας προκειμένου 

αυτή να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της, να 

διατηρήσει τις θέσεις του προσωπικού της, να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη 

δραστηριότητά της, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών και 

κυρίως αυτή του κλιματισμού. 

3.  Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4738/2020, προς το Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της 

αιτήσεως ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2021. Η πραγματοποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης τελεί υπό την 

προϋπόθεση της επικύρωσής της από το αρμόδιο δικαστήριο. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η οποία 

είναι βασικός όρος της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τελεί και η είσοδος του Στρατηγικού Επενδυτή στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
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4. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (εδ. θ και ιγ) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της 

προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. 

5. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της 

Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό 

της Εταιρείας είναι o κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων. 

 

Αιγάλεω, 31 Μαρτίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


