
ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ. 

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανακοινώνει την Πρόσκληση σε 

Συναίνεση για τις Ομολογίες ποσού CHF 150.000.000 3,25% 2017-2021 λήξεως 2 Νοεμβρίου 2021, 

Ticker symbol: FFG17, ISIN: CH0385518052, εκδόσεως της FF Group Finance Luxembourg II SA 

και με εγγύηση από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία. 

18 Νοεμβρίου 2020 

 

Ανακοίνωση προς τους Ομολογιούχους της 

 

FF Group Finance Luxembourg II S.A., ανώνυμης εταιρείας, με έδρα στην 54-56 boulevard Napoléon, L-

2210 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και καταχωρημένο με το μητρώο εμπορίου και 

εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B211122 (ο «Εκδότης») 

Σχετικά με τις 

Ομολογίες ποσού CHF 150.000.000 3,25% 2017-2021 λήξεως 2 Νοεμβρίου 2021, με την εγγύηση της «Folli 

Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (ο «Εγγυητής») Ticker symbol: FFG17, ISIN: 

CH0385518052 (οι «Ομολογίες») 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 υπ’ αριθμόν 2.09 της Οδηγίας περί Υποχρεώσεων Τακτικής Ενημέρωσης του 

SIX, στο όνομα του Εκδότη και σύμφωνα με την Ενότητα 15 των όρων των Ομολογιών (οι «Όροι»), 

ενημερώνονται με την παρούσα οι κάτοχοι των Ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι») για τη συνέλευση των 

Ομολογιούχων (η «Συνέλευση των Ομολογιούχων») που θα πραγματοποιηθεί στις: 

9 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 11.00 π.μ. (ώρα Ζυρίχης), με τηλεδιάσκεψη, 

 

με τα ακόλουθα  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Συγκρότηση της Συνέλευσης Ομολογιούχων 

2. Ενημέρωση για την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του Ομίλου Folli Follie 

3. Έγκριση των Προτεινόμενων Αποφάσεων Αντικατάστασης Εκδότη (όπως περιγράφονται 

περαιτέρω στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση) 

4. Έγκριση των Προτεινόμενων Όρων Εξυγίανσης (όπως περιγράφονται περαιτέρω στο Υπόμνημα 

Πρόσκλησης σε Συναίνεση) 

5. Λοιπές ανακοινώσεις / Q&A 

 



Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  

Σύμφωνα με το ισχύον Ελβετικό Διάταγμα 3 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση του Κορωνοϊού 

(COVID-19) (το «Διάταγμα 3»), η συνέλευση των Ομολογιούχων θα πραγματοποιηθεί σε τηλεδιάσκεψη. 

Κάθε άτομο με αποδεικτικό νομιμοποιήσεως από τράπεζα σχετικά με την κατοχή των Ομολολιών, όπως 

περαιτέρω ορίζεται κατωτέρω, έχει το δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει επί των αποφάσεων που 

προτείνονται στη Sυνέλευση των Ομολογιούχων. Τα τραπεζικά πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν 

ημερομηνία το αργότερο έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020 (ή όπως ορίζεται διαφορετικά από την τράπεζα 

θεματοφύλακα) και να επιβεβαιώνουν ότι τα αντίστοιχα Ομόλογα έχουν κατατεθεί σε έναν λογαριασμό 

χαρτοφυλακίου (Effektenkonto) στην εν λόγω τράπεζα και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε αυτήν την 

τράπεζα έως και την ημερομηνία της συνέλευσης των Ομολογιούχων και ότι η τράπεζα δεν έχει εκδώσει 

κανένα άλλο τέτοιο πιστοποιητικό για αυτές τις Ομολογίες («Πιστοποιητικό Δέσμευσης»). H 

διαπραγμάτευση των  Ομολογιών ενδέχεται να ανασταλεί από το Ελβετικό Χρηματιστήριο SIX λόγω της 

Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Το εάν η διαπραγμάτευση θα τεθεί σε αναστολή ή όχι, είναι στην απόλυτη 

διακριτική ευχέρεια του Ελβετικού Χρηματιστήριου SIX. 

Τα Πιστοποιητικά Δέσμευσης ή τα  Έντυπα Διορισμού Αντιπροσώπου είτε θα παραδοθούν στη Lucid Issuer 

Services Limited, μέσω email στη διεύθυνση ff@lucid-is.com το αργότερο έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 

11:00 π.μ. (ώρα Ζυρίχης) (ή όπως ορίζεται διαφορετικά από την τράπεζα θεματοφύλακα ) είτε θα 

προσκομιστούν στη συνέλευση των Ομολογιούχων. Κάθε συμμετέχων Ομολογιούχος ή ο εκπρόσωπός του 

πρέπει να επιδείξει ένα έγκυρο νομιμοποιητικό έγγραφο (διαβατήριο ή ταυτότητα) για λόγους 

ταυτοποίησης. Το υλικό για τη ψηφοφορία θα διανεμηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων κατόπιν της 

ορθής ταυτοποίησης . 

Οι Ομολογιούχοι που δεν είναι πρόθυμοι ή αδυνατούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων 

δύνανται να εκπροσωπούνται από δεόντως εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο, το οποίο αποδεικνύεται από 

γραπτό πληρεξούσιο ή χρησιμοποιώντας το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (όπως επισυνάπτεται στο 

Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση). 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ 

Τα δικαιώματα ψήφου των Ομολογιούχων καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο των εκκρεμών 

Ομολογιών. Κάθε ομόλογο με ονομαστική αξία CHF 5,000 δικαιούται μία (1) ψήφο. 

Ομολογίες που κατέχονται από ή για λογαριασμό του Εκδότη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ή 

νομικής οντότητας: 

(i) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ή ελέγχει περισσότερο από πενήντα (50) τοις εκατό του μετοχικού 

κεφαλαίου του Εκδότη · ή 

(ii)  εκ της οποίας, στην περίπτωση νομικής οντότητας, περισσότερο από πενήντα (50) τοις εκατό του 

μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται από τον Εκδότη άμεσα ή έμμεσα. ή 

(iii) όταν ο Εκδότης είναι σε θέση να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί των αποφάσεων ή ενεργειών 

αυτού του φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή εκπροσώπου του, ανεξάρτητα από το αν ο τελευταίος 

είναι συνδεδεμένος ή όχι με τον Εκδότη, δεν δικαιούται να ψηφίσει Στη συνέλευση των Ομολογιούχων. 

 

mailto:ff@lucid-is.com


ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο Εγγυητής και οι θυγατρικές του (συμπεριλαμβανομένου του Εκδότη) επιδιώκουν την αναδιάρθρωση. 

Προτείνουν όπως ο Εκδότης ως εκδότης των Ομολογιών αντικατασταθεί από τον Εγγυητή 

(«Αντικατάσταση Εκδότη»). Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ομολογίες στην αναδιάρθρωση, ο 

εκδότης των Ομολόγων πρέπει να έχει την έδρα ή το κέντρο των κύριων συμφερόντων του στην Ελλάδα. Η 

πιο αποτελεσματική επιλογή για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες βρέθηκε να είναι η Αντικατάσταση του Εκδότη από τον Εγγυητή. Επομένως, οι 

Όροι των Ομολογιών πρέπει να τροποποιηθούν για να επιτρέπεται μια τέτοια αντικατάσταση. 

Ο Εγγυητής και οι θυγατρικές του (συμπεριλαμβανομένου του Εκδότη) ζητούν τη συναίνεση των 

Ομολογιούχων σχετικά με (i) την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 10 των Όρων σχετικά με την 

Αντικατάσταση Εκδότη, μια συμφωνία μεταξύ του Εκδότη, του Εγγυητή και της Lucid Issuer Services 

Limited ενεργώντας ως άμεσοι αντιπρόσωποι (direkter Stellvertreter) στο όνομα και για λογαριασμό των 

Ομολογιούχων σχετικά με την Αντικατάσταση του Εκδότη από τον Εγγυητή και μια πρόταση για την 

τροποποίηση των Όρων ώστε να ενσωματώνει αυτήν την αντικατάσταση προκειμένου να τεθεί σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία της συμφωνίας, (ii) το term sheet που περιγράφει την πρόταση για τους βασικούς 

εμπορικούς όρους της αναδιάρθρωσης του Εγγυητή και των θυγατρικών του και των Σημαντικών Εγγράφων 

(όπως ορίζονται στην Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση) που διατέθηκαν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.lucid-is.com/follifollie-cs/, και (iii) το 

διορισμό της Lucid Issuer Services Limited ως εντολοδόχου για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των 

Ομολογιούχων. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εάν ληφθούν οι Απαιτούμενες Συναινέσεις στην Συνέλευση των Ομολογιούχων με τα απαιτούμενα 

ποσοστά, κάθε Ομολογιούχος θα δεσμεύεται από αυτές τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το εάν 

συγκεκριμένος Ομολογιούχος ήταν παρών στην Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψήφισε υπέρ αυτών των 

αποφάσεων. 

Ο Εγγυητής αναμένει να εφαρμόσει την αναδιάρθρωση μετά την επιτυχή ψήφιση των αποφάσεων στην 

Συνέλευση των Ομολογιούχων και την έγκριση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Ελληνικό Πτωχευτικό 

Δικαστήριο. Για να καταστεί δυνατή η υποβολή της Συμφωνίας Εξυγίανσης στο Ελληνικό Πτωχευτικό 

Δικαστήριο, η Εταιρεία απαιτεί τη συγκατάθεση του 60% των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της. Εάν οι 

προταθείσες αποφάσεις εγκριθούν στην Συνέλευση των Ομολογιούχων και οι αντίστοιχες αποφάσεις 

ψηφισθούν από τους κατόχους των Eurobonds, αυτό θα είναι αρκετό για να καλύψει το απαιτούμενο όριο 

συναίνεσης. 

Εάν οι προταθείσες αποφάσεις δεν ψηφιστούν στην Συνέλευση των Ομολογιούχων, η Εταιρεία πιθανότατα 

θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης προτού μπορέσει να πραγματοποιηθεί Συνέλευση κατόπιν νέας 

πρόσκλησης. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Τα ζητήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την εκδήλωση της 

νόσου του κοροναϊού (επίσης γνωστή ως «COVID-19» και καταταγείσα ως πανδημία από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας στις 11 Μαρτίου 2020) και τις αντιδράσεις των κυβερνητικών αρχών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν το πλήρες κλείσιμο όλων των καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα τον Μάρτιο, Απρίλιο 

και Μάιο 2020. Παρά το γεγονός ότι έλαβε διάφορα μέτρα εξοικονόμησης κόστους (όπως περιγράφεται 

https://www.lucid-is.com/follifollie-cs/


στην ανακοίνωση του Εγγυητή στις 28 Απριλίου 2020), ο Όμιλος δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει την απώλεια 

εσόδων σε σημαντικό. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Εγγυητής ανέθεσε στη WhiteTip Investments ΑΕΠΕΥ να εντοπίσει 

πιθανές πηγές ενδιάμεσης χρηματοδότησης (τα “Bridge Notes”) για να παράσχει στον Όμιλο επαρκή 

ρευστότητα για να ξεκινήσει την Αναδιάρθρωση και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του έως την 

ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης. Ανατρέξτε στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση για λεπτομέρειες 

σχετικά με τις προτάσεις που ελήφθησαν και τις επακόλουθες συζητήσεις της Εταιρείας με μια επιτροπή μη 

εξασφαλισμένων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων και των δανειστών του 

Schuldschein σχετικά με την ενδιάμεση χρηματοδότηση. 

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία συμφώνησε δεσμευτικούς όρους με την AIEF FF SPV, L.P ("Arena"). 

Οι δεσμευτικοί όροι που συμφωνήθηκαν αναφέρονται στους Βασικούς Όρους της Ενδιάμεσης 

Χρηματοδότησης (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης Συναίνεσης ως 

Παράρτημα Μ) και συνίστανται σε έκδοση Εξασφαλισμένων Ομολογιών Split Coupon ποσού 

13.007.018,00 ΕΥΡΩ με επιτόκιο 5% / 10%  από την Folli Follie Συμμετοχών ΑΕ και την Εταιρεία. 

Ο Όμιλος έχει επίγνωση της ανάγκης να συμπεριληφθούν επιλέξιμοι Πιστωτές σε οποιαδήποτε διαδικασία 

σχετικά με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης του Ομίλου. Ως εκ τούτου, προσφέρεται στους 

επιλέξιμους Πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων), σύμφωνα με το Μνημόνιο Πρόσκλησης 

σε Συναίνεση, το δικαίωμα συμμετοχής έως και στο 15% του κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης 

με ίσους όρους με την Arena (η «Προσφορά για Συμμετοχή»). Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 85% 

του κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα διατεθεί στην Arena. Η Arena δεν ενεργεί ως 

διαχειριστής ή πράκτορας τοποθέτησης για την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και δεν αποδέχεται καμία 

ευθύνη σε σχέση με την Προσφορά για την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. 

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, διαβάστε την ενότητα με τίτλο 

«Προσφορά Συμμετοχής» στο Μνημόνιο Πρόσκληση σε Συναίνεση και επικοινωνήστε με τον Πράκτορα 

Κατάταξης και Πληροφοριών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ 

Ο Εκδότης και ο Εγγυητής εκτιμούν ότι έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις το Term Sheet από τότε που η 

προηγούμενη επανάληψή του εγκρίθηκε στην τελευταία πρόσκληση συγκατάθεσης της Εταιρείας τον 

Μάρτιο του 2020. Ως εκ τούτου, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαγάγουν μια τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους πιστωτές μέσω webinar το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου) / 1.00 μ.μ. (ώρα Ζυρίχης) στις 25 

Νοεμβρίου 2020. Λεπτομέρειες και πληροφορίες εγγραφής για την κλήση θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 

συναλλαγών που διαχειρίζεται ο Πράκτορας Κατάταξης και Πληροφοριών: https://www.lucid-

is.com/follifollie-cs/. 

 

Η UBS AG υπό την ιδιότητά της ως πρώην εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν ενεπλάκη στην 

προτεινόμενη εξυγίανση και δεν είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σχετικά με την προτεινόμενη 

εξυγίανση. 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

https://www.lucid-is.com/follifollie-cs/
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Μια πλήρης περιγραφή των διαδικασιών σε σχέση με τη Συνέλευση και τους όρους της Πρόσκλησης σε 

Συναίνεση, παρατίθεται στην Ανακοίνωση των Συνελεύσεων και στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση. 

Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση είναι διαθέσιμο σε όλους τους Ομολογιούχους, υπό τον όρο ότι ο 

κάθε ομολογιούχος θα παράσχει τις επιβεβαιώσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Σημαντική ειδοποίηση» 

της Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο 

του Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, ο οποίος είναι προσβάσιμος στο κοινό στη διεύθυνση 

https://www.lucid-is.com/follifollie-cs/. 

Το Μνημόνιο Πρόσκλησης Συγκατάθεσης μπορεί επίσης να ληφθεί από τον Πράκτορα Κατάταξης και 

Πληροφοριών του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:: 

Lucid Issuer Services Limited 

Tankerton Works, 12 Argyle Walk 

Λόνδίνο WC1H 8HA, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880 

Email: ff@lucid-is.com 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση. 

Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν 

προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση ή την 

Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολία ως προς τη 

δράση που πρέπει να αναλάβει, συνιστάται να ζητήσει τη δική του οικονομική συμβουλή, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, από τον χρηματιστή, τον διαχειριστή τράπεζας, 

τον δικηγόρο, τον λογιστή και τον εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 

 Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε δημιουργεί, και δεν πρέπει να εκληφθεί ως, προσφορά για 

πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση οποιασδήποτε προσφοράς για αγορά ή εγγραφή οποιουδήποτε τίτλου 

της Εταιρείας ή του Εκδότη ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας. 

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση (υπό τη μορφή ομολογιών) θα εκδοθεί και θα παραδοθεί με βάση τις 

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως 

τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα 

προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άτομα 

των ΗΠΑ, σε κάθε περίπτωση όπου κάθε τέτοιο πρόσωπο είναι «διαπιστευμένος επενδυτής», όπως 

ορίζεται στον κανόνα 501 (α) (1), (2), ( 3) ή (7) βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών, δηλαδή ένα 

ίδρυμα, ή ένα QIB υπό το σημείο (y). Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης 

Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εκτός Η.Π.Α. για 

offshore συναλλαγές, βάσει του Κανονισμού S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών, τα οποία 

δεν είναι επενδυτές λιανικής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ορίζεται 

ως πρόσωπα που είναι ένας (ή περισσότεροι) από: (x) πελάτες λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «MiFID II») · ή (y) πελάτες 

κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων»), όπου ο 

πελάτης δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις ως επαγγελματίας πελάτης (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 10) του MiFID II) · ή (ζ) μη ειδικευμένοι επενδυτές όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129. 
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Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης και του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίνεση δύναται ωστόσο να 

περιοριστεί από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Άτομα που έχουν στην κατοχή του το Μνημόνιο 

Πρόσκλησης σε Συναίνεση απαιτούνται από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο 

Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών να ενημερώνονται 

σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Αυτή η ανακοίνωση και το Μνημόνιο 

Συγκατάθεσης δεν συνιστούν προσφυγή σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις υπό τις οποίες αυτή η 

πρόσκληση είναι παράνομη. Κανένας από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο 

Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, δεν φέρει ευθύνη για 

δική του αδυναμία ή αδυναμία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις οποιωνδήποτε τέτοιων περιορισμών . 

 

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την 

Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 

Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της 

προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. 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 η κα. Μανταλένα 

Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων. 

 


