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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ 

 

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά 

για την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής «Εκδότρια»), μέλος του ομίλου 

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 

«Εγγυήτρια»), 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 
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 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 τους Νομικούς Συμβούλους της συναλλαγής, 

Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», για λογαριασμό του Συμβούλου Έκδοσης και 

των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (ενεργώντας για λογαριασμό και των Κυρίων Αναδόχων 

και των Αναδόχων), και Δικηγορική Εταιρεία «ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΕΤΣΑ», για λογαριασμό της 

Εκδότριας και της Εγγυήτριας. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς 

ανέρχονται σε €150 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,4 εκατ. και θα αφαιρεθούν 

από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.  

Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών 

έκδοσης του ΚΟΔ, ήτοι εκτιμώμενο καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων €146,6 εκατ., θα 

διατεθούν από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια μέσω του Ενδοομιλικού Δανείου 2019. 

Συγκεκριμένα θα εκδοθεί ομολογιακό δάνειο έως €150 εκατ., αφαιρουμένων των 

εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και 

όσες διατάξεις του Ν.3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, μετά την έναρξη ισχύος του 

Ν.4548/2018, από την Εγγυήτρια το οποίο θα καλύψει η Εκδότρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

ισόποσο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα μεταφερθεί στην Εγγυήτρια. 

Στην συνέχεια η Εγγυήτρια θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα ως ακολούθως: 

Τομέας επένδυσης 
Ποσά σε € 

χιλ.  

4ο τρίμηνο 2019 

1. 
Ολική αποπληρωμή Βραχ/σμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας (που 
χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2017).  

60.000  

2. 
Μερική αποπληρωμή Βραχ/σμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας που 
έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του 
αιολικού πάρκου «Bearkat I» στην πολιτεία Τέξας των Η.Π.Α  

30.632  

Περίοδος 2019 – 2022 

3. 

Κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW από 
την Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω ενδοομιλικού 
δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές είτε μέσω αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές από την Εγγυήτρια).  

56.000  

Σύνολο επενδύσεων 146.632 

(+) Εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης 3.368 

Σύνολο καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων 150.000 

 

Η Εκδότρια 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 09.10.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των 

σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού 

Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.  

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 που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια 
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Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των 

δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 22.10.2019. 

 

 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά 

«ΤΕΝΕΡΓΧΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «TENERGFB2». 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, 22.10.2019 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 150.000 
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 


