Ανακοίνωση Αποπληρωμής και παύσης διαπραγμάτευσης Ομολογιών
6η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Αθήνα,
Ελλάδα
– 22
Ιουνίου
2020– Η
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.»
(«MYTILINEOS»), σε συνέχεια της από 27 Μαΐου 2020 ανακοίνωσής της,
σχετικά με την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής
αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας
προσφοράς, δυνάμει του από 27.06.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού
Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η 24η Ιουνίου 2020 ως η τελευταία ημέρα
διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της
MYTILINEOS.
Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία
προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων είναι η 26η Ιουνίου 2020. Στο
πλαίσιο της προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα
ΚΟΔ, θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020: α) το σύνολο της
ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και β) οι μέχρι
την 29.06.2020 δεδουλευμένοι τόκοι ανά ομολογία για την 6 η Περίοδο
Εκτοκισμού, ήτοι από 27.12.2019 έως 29.06.2020. Το μικτό ποσό των
οφειλόμενων τόκων για την 6 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των
€4.779.166,67, ήτοι ποσό €15,9305555556 ανά ομολογία, το οποίο έχει
υπολογισθεί με επιτόκιο 3,10€ ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε
300.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην
οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα
λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.015,9305555556, που αναλύεται σε €1.000
ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €15,9305555556.
Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών
(οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 ως
ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και
Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν
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εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές
αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), που
έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του
Διαχειριστή Σ.Α.Τ., όπως ισχύουν, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν
επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
3. Η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σε Ομολογιούχους που για
οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν κατέστη δυνατή σύμφωνα με τις ανωτέρω υπό 1
και 2 περιπτώσεις, καθώς και προς Ομολογιούχους που τηρούν τις Ομολογίες
σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνεται στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. επί της
Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09.00 πμ έως
04.00 μμ, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι
στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με έγγραφο αίτημά τους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης
τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους
στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω
παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο
Ελληνικό Δημόσιο.
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