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ΤΗΣ
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ
Σύμφωνα με τον όρο 11.10 του από 18.06.2019 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού
Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 15.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας
«MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η
«BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ.
Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο
«Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους
δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 4η Απριλίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, κατόπιν αιτήματος της Εκδότριας, στα γραφεία της έδρας της
Εκδότριας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 55535, για
να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας
για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των επομένων της ως άνω χρήσεων καθώς και του από 13.05.2020
Δελτίου τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής
διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.
2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της
κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, την πληρωμή
των τοκομεριδίων του, το σχέδιο εξυγίανσης της Εκδότριας και την συμφωνία με τους
πιστωτές της.
3. Λήψη απόφασης με την οποία οι Ομολογιούχοι ως πιστωτές παρέχουν την οριζόμενη
στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4738/2020 δήλωση ότι συμμετέχουν στις
διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης της Εκδότριας. Η εν λόγω
απόφαση/δήλωση δεν δεσμεύει τους Ομολογιούχους για την έγκριση και
συνυπογραφή από αυτούς της επικείμενης συμφωνίας εξυγίανσης. Το θέμα
εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της
Εκδότριας.
4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 10.2.(α) για τη μη
εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων περιόδου από 27.07.2020 έως
26.01.2022 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) ή/και σύμφωνα με τον όρο
10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης)
ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση
πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε).
5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος,
ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με
τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση
περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20.
του Προγράμματος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα
της ημερήσιας διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση
Ομολογιούχων, την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ομοίως στα γραφεία
της έδρας της Εκδότριας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ,
Τ.Κ. 55535.
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 4ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 όσο και στην
τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 11 ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00
δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι
ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της
τρίτης (3η) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης
(Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου-Record Date), ήτοι την 30.03.2022, αναφορικά
τόσο με την αρχική όσο και με την τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης. Για τη
συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, απαιτείται η προσκόμιση ονομαστικής
βεβαίωσης δέσμευσης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ., που εκδίδεται από το Χειριστή (για
Ομολογίες καταχωρημένες σε λογαριασμό Χειριστή), κατόπιν υποβολής από τον
ενδιαφερόμενο Ομολογιούχο σχετικής αίτησης δέσμευσης των Ομολογιών του για την
άσκηση του οικείου δικαιώματός του, και η οποία περιέχει τον αριθμό των δεσμευμένων
Ομολογιών, τη διάρκεια της δέσμευσης και τα στοιχεία αναγνώρισης της μερίδας των
Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. Οι ως άνω βεβαιώσεις πρέπει, σύμφωνα με τον όρο 11.11.(γ) του
Προγράμματος, να προσκομιστούν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδιο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2106478900, email: info@beta.gr, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν
από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι έως την 01.04.2022.
Κάθε εταιρικό ομόλογο παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.
Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.
ΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Για τη συμμετοχή των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των
Ομολογιούχων της 4ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 ή την τυχόν επαναληπτική της
συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, ο Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι
έναν (1) αντιπρόσωπο, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο
πληρεξουσιότητας.
Ο Εκπρόσωπος διαθέτει σχετικά έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή
στη Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 καθώς και στην επαναληπτική Συνέλευση
της 11ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00.
Το υπογεγραμμένο «Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου» καθώς και η
γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Ομολογιούχου,
πρέπει, σύμφωνα με τον όρο 11.11.(γ) του Προγράμματος, να προσκομιστούν στον
Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2106478900,
email: info@beta.gr, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι έως
την 01.04.2022.

Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση
Ομολογιούχων:
Ημερομηνία
24.03.2022
25.03.2022
01.04.2022

Γεγονός
Δημοσίευση Πρόσκλησης
έως
 Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης
δέσμευσης Ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης
και εκπροσώπησης του Ομολογιούχου
 Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου
(αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των
Ομολογιούχων
30.03.2022
Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση
04.04.2022 ώρα 13:00 Συνέλευση Ομολογιούχων
11.04.2022 ώρα 13:00 Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

Αθήνα, 24.03.2022

