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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ 

 
το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή 
των Ομολογιών της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
(εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης 
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). 

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους, 

 
 ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟYΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

  
ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  
 

 
 

                        
           ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 

                                                                    
  
καθώς επίσης και τον Οικονομικό Σύμβουλο, «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και 
Συμβούλων Επιχειρήσεων» και τον Νομικό Σύμβουλο της συναλλαγής Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 
ΒΕΚΡΗΣ», οι οποίοι ενήργησαν για λογαριασμό του Συμβούλου Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων 
Αναδόχων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται 
σε €500.000 χιλ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά 
αντληθέντα κεφάλαια. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των καθαρών κεφαλαίων και οι 
εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης: 
 

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

  Ποσά σε €χιλ. 

Εντός 4 μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων 

1. Ολική αποπληρωμή (α) του από 23.12.2019 κοινού ομολογιακού δανείου 
αρχικού ύψους έως €35.612.500 της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Α.Ε. για το οποίο έχουν παράσχει εγγύηση η Εκδότρια και η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και (β) 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Α.Ε. ύψους €5.000.000 με εγγύηση της Εκδότριας και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  

40.112,5 

2. Ολική αποπληρωμή του από 31.01.2017 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού 
ύψους €20.000.000 το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια 18.500,0 

3. Ολική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής 
εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ύψους έως €17.387.500 για το οποίο έχει παράσχει 
εγγύηση η Εκδότρια 

17.387,5 

Περίοδος 2020-2027 

4. Χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) 
επενδύσεων στις δράσεις παραχωρήσεων, υποδομών και ενέργειας σύμφωνα 
με την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας 

400.000,0 

5.  Το υπολειπόμενο ποσό από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας 13.397,6 

Σύνολο 489.397,6 

Εκτιμώμενες Δαπάνες Έκδοσης 10.602,4 

Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων 500.000,0 
 
Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη 
και οριστική διάθεσή τους ή έως την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου οπότε και η σχετική 
υποχρέωση ενημέρωσης παύει. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων 
κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της 
Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. 
 
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη 
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
  
Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 18.06.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών 
προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 
Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 22.06.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 
Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την 
αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών. 
 
Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και 
το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία 
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που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών 
στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 
03.07.2020. 
 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 500.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» και με 
λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας 
είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που 
καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας 
του Βιβλίου Προσφορών.  
 

 
Αθήνα, 03.07.2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 


