B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση λήξης προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών
Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από
19.11.2020 συνεδρίαση του Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκλήθηκε στα γραφεία της
Εταιρείας στο 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του, αποφασίστηκε η διακοπή του από 24.06.20 προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών με το
οποίο είχε εγκριθεί να προβεί η εταιρεία στην εξαγορά ιδίων αυτής ομολογιών συνολικής αξίας μη
υπερβαίνουσας το ποσό των 2.000.000€ με μέση τιμή κτήσης τα 940€/ομολογία με σκοπό την απομείωση
του δανεισμού της, καθώς επίσης και να προβαίνει σε ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών μετά την
ολοκλήρωση της αγοράς τους.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια του προγράμματος η Εταιρεία προέβη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ στην αγορά συνολικά 2.198 ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης 909,89
€/ομολογία και αντιστοιχούν στο 9,67% του συνόλου των ομολογιών.
Σε συνδυασμό με τις διαγραφές των ομολογιών που έχουν πραγματοποιηθεί από 26/11/2019 και 22/06/2020
των 2.273 ομολογιών που αντιστοιχούν στο 9,09% του συνόλου των ομολογιών, οι ομολογίες που
κατέχονται ή έχουν διαγραφεί από την Εταιρεία είναι 4.471 ομολογίες που αντιστοιχούν στο 17,88% του
συνόλου των ομολογιών.
Διευκρινίζεται επίσης ότι από το συνολικό ποσό των 3.994.876,51€ που διατέθηκε για την απόκτηση των
4.471 ομολογιών, ποσό ύψους 2.400.000,00€ δαπανήθηκε κατά το διάστημα από 1/1/2020 μέχρι 18/11/2020
ως προεκπλήρωση της υποχρέωσης της εταιρείας να διαθέτει 1.200.000€ για το έτος 2020 και 1.200.000€
για το έτος 2021 με σκοπό την απομείωση του ύψους του ομολογιακού δανείου μέσω της απόκτησης και
της εν συνεχεία διαγραφής ίδιων ομολογιών που προβλέπεται στην από 27/12/2019 Επαναληπτική
Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών.
Νέα Φιλαδέλφεια, 23/11/2020
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