Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σε συνέχεια και της από 17/10/2016 επιστολής της μητρικής της εταιρείας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
μετά την απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει σε διαδικασίες διευθέτησης στο πλαίσιο
της σχετικής έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού από τον Φεβρουάριο του
2013 και εν τέλει να αποδεχθεί την συναφή Εισήγηση της αρμόδιας Εισηγήτριας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξεδόθη και κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση.
Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διευθέτησης, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα καταβάλει στο Δημόσιο το ποσό
των 18,6 εκατ. ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της
δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2016, η εταιρεία έχει
ήδη συμπεριλάβει την σχετική πρόβλεψη για το εν λόγω πρόστιμο στις οικονομικές
καταστάσεις του 2016.
Το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έλαβε την ανωτέρω απόφαση με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο
ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση της νομικής
και οικονομικής αβεβαιότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αυτή θα είχε
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη μελλοντική πορεία της εταιρείας, με σοβαρό
αντίκτυπο στα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της.
Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινόμενης από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού διευθέτησης, η εταιρεία θα αντιμετώπιζε πολλαπλάσια πρόστιμα και
μακροχρόνια αβεβαιότητα – σε νομικό κι οικονομικό επίπεδο – που θα έθεταν σε σοβαρό
κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, αυξάνοντας, παράλληλα, έτι περαιτέρω το
κόστος περισπασμού της διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας, που θα έπρεπε να
ασχοληθούν με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι προς το
συμφέρον και της ίδιας της χώρας, καθώς διασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση σειράς
σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και την επιβίωση του πλέον
σημαντικού για την οικονομική πορεία της χώρας κλάδου, καθώς και την διατήρηση
χιλιάδων θέσεων εργασίας.

