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Η συγκεκριμένη παρουσίαση προετοιμάστηκε από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.
Τόσο η Εταιρεία, όσο και οι συνδεδεμένες αυτής εταιρείες, αλλά και οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εκπρόσωποι αυτών (ο «Όμιλος»)
ουδόλως εγγυώνται, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, την επίτευξη μελλοντικών αποδόσεων, διοικητικών επιδιώξεων, εκτιμήσεων, προοπτικών,
εταιρικών δεδομένων ή περιουσιακών στοιχείων, τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στην παρούσα.
Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή προτροπή από κάποιο μέλος του Ομίλου για την εγγραφή προς αγορά ή την αγορά ή την
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων ή περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε κάποια άλλη δικαιοδοσία, ούτε κάποιας μορφής
δέσμευση ή σύσταση από κάποιο μέλος του Ομίλου.
Η παρουσίαση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε
τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που
περιλαμβάνονται στην παρούσα παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις που αφορούν την επανεξέταση της κεφαλαιακής
δομής της Frigoglass, την εκτέλεση της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις
κεφαλαιακές δαπάνες, τις προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμησης κόστους, εάν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με
την μελλοντική απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς
και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με
ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που
περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι
οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία
υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται
σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας παρουσίασης.
Όσον αφορά την ανακοινωθείσα κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα
υλοποιηθεί με τον τρόπο που έχει προβλεφθεί, ή ότι πράγματι θα υλοποιηθεί, ενώ η αναμενόμενη μείωση του δανεισμού της Frigoglass και η
βελτίωση της ρευστότητας της που ορίζονται στην παρούσα παρουσίαση ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν. Για πιο λεπτομερή περιγραφή των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των
αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Κυριότεροι
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες» της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στις εξαμηνίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com.
Ενόψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μη βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Ο Όμιλος ουδεμία
υποχρέωση αναλαμβάνει να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να
ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρούσας παρουσίασης.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μεταβάλλει τις πληροφορίες χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Δε δίδονται δεσμεύσεις ή
εγγυήσεις κάποιας μορφής αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των οικονομικών προβλέψεων ή των λοιπών προβλέψεων μελλοντικής
απόδοσης, τυχόν παραδοχών επί των οποίων βασίστηκαν, των μελλοντικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, μελλοντικών δραστηριοτήτων του Ομίλου
ή ποσών μελλοντικών εσόδων ή ζημιών.
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 Η Frigoglass σύναψε συμφωνία με τα κάτωθι αναφερόμενα μέρη με στόχο την επίτευξη σταθερής και μακροπρόθεσμα 
βιώσιμης κεφαλαιακής δομής καθώς και την επίτευξη πρόσθετης ρευστότητας για κάλυψη των επιχειρηματικών της 
αναγκών, ώστε να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον   

 Η συναλλαγή είναι απόρροια εκτεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Εταιρείας, του κύριου μετόχου της Boval S.A. (η 
«Boval»), της επιτροπής ομολογιούχων (η «Επιτροπή Ομολογιούχων»), η οποία αντιπροσωπεύει ένα μέρος των κατόχων των 
εκδοθεισών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ομολογιών επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 (οι «Ομολογίες») και 
των βασικών τραπεζικών της δανειστών (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, από κοινού οι «Τράπεζες»)

 Η συναλλαγή έχει την υποστήριξη της Boval, της Επιτροπής Ομολογιούχων και των Τραπεζών μέσω της σύναψης νομικά 
δεσμευτικής συμφωνίας (Lock-up agreement) (η «Δεσμευτική Συμφωνία»).(1)

 Η υλοποίηση της συναλλαγής αναμένεται να διαρκέσει από 3 έως 4 μήνες, και θα συμπεριλαμβάνει:

 Διαδικασία συναίνεσης των Ομολογιούχων ως προς την τροποποίηση όρων των Ομολογιών, η οποία θα διευκολύνει την έγκριση 
του Σχεδίου Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (UK Scheme of Arrangement) (το «Σχέδιο Συνδιαλλαγής»)

 Σχέδιο Συνδιαλλαγής για την αναδιάρθρωση των Ομολογιών και συμβατικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του 
Τραπεζικού Δανεισμού 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση Κεφαλαίου»)(2)

 Μερική κεφαλαιοποίηση των Ομολογιών και του Υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού (η διαδικασία υλοποίησης της 
κεφαλαιοποίησης αναμένεται να καθοριστεί και συμφωνηθεί σύντομα)  

 Οι συναλλαγές που προβλέπει η αναδιάρθρωση είναι αλληλεξαρτώμενες (inter-conditional) και υπόκεινται σε αναβλητικές 
και διαλυτικές αιρέσεις, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 Εγκρίσεις από τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες των Ομολογιούχων

 Έγκριση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής από τα αρμόδια δικαστήρια 

 Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και των εποπτικών αρχών σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών

(1) Η Δεσμευτική Συμφωνία περιλαμβάνει συνήθεις για τις συναλλαγές του είδους αυτού όρους καταγγελίας (όπως π.χ. όρους περί καταγγελίας σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων 
προϋποθέσεων σε σχέση με την αναδιάρθρωση ή σημαντικής μεταβολής των συνθηκών που σχετίζονται με τον Όμιλο). Δυνάμει της Δεσμευτικής Συμφωνίας, τα μέλη της Επιτροπής 
Ομολογιούχων έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν την αναδιάρθρωση (περίπου ποσοστό 39% των κατόχων του συνόλου των Ομολογιών κατά την ημερομηνία της παρούσας παρουσίασης) και 
να μη μεταβιβάσουν τις Ομολογίες που κατείχαν κατά την 20η Μαρτίου 2017 (περίπου ποσοστό 32% του συνόλου του Ομολογιών).

(2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη συνένωση των κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split) και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
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 Μείωση δανεισμού έως €142 εκατ.(1)

 Ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί μέσω (α) της κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval συνολικού ύψους €30 εκατ. 
(το «Δάνειο της Boval») και (β) είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης  ποσοστού έως 42% των Ομολογιών 
συνολικού ύψους €250 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε €105 εκατ. καθώς και ποσοστού έως 13%  του συνολικού 
δανεισμού των Τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε €11 εκατ. επί συνολικού δανεισμού ύψους €82 εκατ. (ο 
«Υφιστάμενος Τραπεζικός Δανεισμός») (2).

 Η συμφωνία προβλέπει την περικοπή (discount) (3) ύψους €45 εκατ. η οποία θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία των
Ομολογιών και του Υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση (1)

 Πρόσθετη ρευστότητα ύψους €70 εκατ. 

 Εισφορά €30 εκατ. σε μετρητά από την Boval μέσω της Αύξησης Κεφαλαίου 

 Χρηματοδότηση ύψους €40 εκατ. με Νέα Χρηματοδότηση Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης με την αναλογική συμμετοχή των 
Τραπεζών και των Ομολογιούχων που θα συμμετάσχουν στη νέα χρηματοδότηση σύμφωνα με το Σχέδιο Συνδιαλλαγής 
(οι «Χρηματοδοτούντες Ομολογιούχοι»)

 Η πρόσθετη ρευστότητα προορίζεται για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του Ομίλου, γενικούς εταιρικούς 
σκοπούς και την αποπληρωμή των εξόδων της αναδιάρθρωσης

 Σημαντική μείωση εξόδων για τόκους

 Μείωση ετήσιου κόστους τόκων σε περίπου €13 εκατ. (4)

 Παράταση λήξης δανειακών συμβάσεων κατά περίπου 5 έτη

 Σημαντική στήριξη από τον κύριο μέτοχο της Frigoglass, Boval

 Εισφορά συνολικού ποσού ύψους €60 εκατ., εκ των οποίων €30 εκατ. σε μετρητά και €30 εκατ. μέσω της 
κεφαλαιοποίησης του Δανείου της Boval

 Η Boval θα διατηρήσει το σημερινό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

(1) Πριν από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης ύψους €40 εκατ. Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Δανεισμού με Εξασφάλιση Πρώτης και Δεύτερης Τάξης καθώς και Μετοχές της Μητρικής σε τραπεζικά δάνεια και νέες 
ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών και τα οποία έχουν 
δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της Δεσμευτικής Συμφωνίας. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί κατά €136 εκατ., εκ των οποίων €95 εκατ. από τις Ομολογίες και €11 εκατ. από τις Τράπεζες.

(2) Tο κατά πόσον θα αποπληρωθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν τα ως άνω θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των Ομολογιών στην αύξηση κεφαλαίου και στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης αντίστοιχα. Η αποπληρωμή θα 
πραγματοποιηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου (εξαιρουμένης την συμμετοχής της Boval σε μετρητά)

(3) Ο τρόπος υλοποίησης της περικοπής (discount) θα συμφωνηθεί 
(4) Με εξαίρεση τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €40 εκατ., οι οποίοι αναμένονται κατ' ανώτατο όριο σε €2 εκατ. ετησίως
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Ομολογίες 

Δάνειο της 
Boval

Υφιστάμενος
Τραπεζικός 
Δανεισμός 

Σύνολο

(1) Pro Forma Τέταρτο Τρίμηνο του 2016
(2) Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Δανεισμού με Εξασφάλιση Πρώτης και Δεύτερης Τάξης καθώς και Μετοχές της Μητρικής σε τραπεζικά δάνεια και νέες ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα 

Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών και τα οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της 
Δεσμευτικής Συμφωνίας. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, οι Ομολογίες και ο  Τραπεζικός Δανεισμός θα ανέλθει σε €155 εκατ. και €71 εκατ. αντίστοιχα, ενώ €136 εκατ. θα κεφαλαιοποιηθούν εκ των οποίων €95 εκατ. από τις Ομολογίες και €11 
εκατ. από τις Τράπεζες.

(3) Συνολική Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης 
(4) Δεν περιλαμβάνει τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης  
(5) Περιλαμβάνει αποπληρωμή δανείων ύψους €2.9 εκατ. 

PF 2016 Q4 Μείωση Δανεισμού Pro Forma

21 21

82 (5)

7

74

250

105

145

30 30

Άλλα Δάνεια Τραπεζικός Δανεισμός Ομολογίες Δάνειο Boval

Άλλα δάνεια 

€250

€82 (5)

€30

€382

€21

Μείωση Δανεισμού (4)Προ -
Συναλλαγής(1) Εναπομείνας 

Δανεισμός

Μετά τη Συναλλαγή (2)

Κεφαλαιοποίηση 
Δανεισμού

€145 €105

€30m-

€74 €7

€240 €142

-€21

(σε € εκατ.)
382 142

240

(€ εκατ.)

Νέα Χρηματοδότηση 

€40 (3)/

Νέα 
Χρηματοδότηση 

Εξασφάλισης 
Πρώτης Τάξης 

Σύνολο €382 €280 (3) €142
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Πάροχοι
Χρηματοδοτικό 

Μέσο

€30 Boval

Μετρητά μέσω 

αύξησης 

κεφαλαίου 

€40

Τράπεζες

Χρηματοδοτούντες
Ομολογιούχοι

Ομολογίες με 
Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης 

Δάνεια με 
Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης

€70

Νέα Χρηματοδότηση Νέα Χρηματοδότηση 
Εξασφάλισης Πρώτης 

Τάξης 

Συνολική Νέα 
Χρηματοδότηση

30

40

70

Βελτίωση Ρευστότητας Μετά τη Συναλλαγή

(€ εκατ.)

(€ εκατ.)



2017 2018 2019 2020 2021 2022

80

139

21

Δάνεια και Ομολογίες 1ης Τάξης Δάνεια και Ομολογίες 2ης Τάξης Άλλα Δάνεια

7

2017 2018 2019 2020 2021 2022

30

82

21 250

Δάνειο της Boval Δάνεια εταιρειών Holding και λοίπων εταιρειών Άλλα Δάνεια Ομολογίες

139

80

21

(2) (3)

132

250

Μετά τη ΣυναλλαγήΠρο - Συναλλαγής

(€ εκατ.) (€ εκατ.)

Βασικά Στοιχεία – Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων(1)

(1) Δεν περιλαμβάνει τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης 
(2) Περιλαμβάνει Δάνεια και Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης 
(3) Περιλαμβάνει Δάνεια και Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης. Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Δανεισμού με Εξασφάλιση Πρώτης και Δεύτερης Τάξης καθώς και Μετοχές της 

Μητρικής σε τραπεζικά δάνεια και νέες ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μελών της 
Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών και τα οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της Δεσμευτικής Συμφωνίας. Σε περίπτωση συμμετοχής των 
Ομολογιούχων κατά 100%, ο Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα ανέλθει σε €146 εκατ. 



Προ - Συναλλαγής Μείωση Εξόδων για 
Τόκους

Μετά τη Συναλλαγή

1 1

5

2

3

21

12

9

2 2

Άλλες Τράπεζες Τραπεζικός Δανεισμός Ομολογίες Δάνειο της Boval

Βασικά Στοιχεία – Μείωση Εξόδων για Τόκους
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Επιτόκιο Προ-
Συναλλαγής

Επιτόκιο Μετά τη Συναλλαγή Έξοδα για Τόκους Μετά τη Συναλλαγή (2)

Ομολογίες 

Υφιστάμενος
Τραπεζικός 
Δανεισμός 

8.25%

1ης Τάξης
E/L + 4.25%

2ης Τάξης
7.00%

Άλλα δάνεια 

6.32% (1)

1ης Τάξης
E/L + 4.25%

2ης Τάξης
E/L + 3.25%

4.19% (1) 4.19% (1)

Νέα 
Χρηματοδότηση / E/L + 4.25%

Δάνειο της 
Boval 6.75% /

29 16

13

(1) Μέσο σταθμικό επιτόκιο
(2) Με εξαίρεση τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, οι οποίοι αναμένονται κατ' ανώτατο όριο σε €2 εκατ. ετησίως. Εξαρτάται από τη συμμετοχή των 

Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης

(€ εκατ.)



Boval
44%

Ελεύθερη 
Διασπορά 

(Free Float)
56%

Ενδεικτική Μετοχική Σύνθεση 

9

Boval 
47%

Ομολογιούχοι
47%

Τράπεζες
3%

Ελεύθερη Διασπορά 
(Free Float)

3%• Μέση κεφαλαιοποίηση 6-μήνου: €6 εκατ. (1)

100% Συμμετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου

Boval
44%

Ελεύθερη 
Διασπορά 

(Free Float)
56%

Μη Συμμετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου (2)

• €141 εκατ. κεφαλαιοποίηση (€6 εκατ. τρέχον και €135 εκατ. από την 
αύξηση κεφαλαίου (€60 εκατ. Boval και €75 εκατ. λοιποί μέτοχοι))

• €133 εκατ. κεφαλαιοποίηση (€6 εκατ. τρέχον,€60 εκατ. από Boval και €67
εκατ. από κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων μετά την περικοπή (discount))

Μετά τη ΣυναλλαγήΠρο – Συναλλαγής

(1) Ο υπολογισμός της κεφαλαιοποίησης βασίστηκε στη μέση τιμή της μετοχής των τελευταίων έξι μηνών έως τις 16 Μαρτίου 2017 (€0,121) 
(2) Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης σε τραπεζικά δάνεια και νέες ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με 

Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών  και τα οποία έχουν 
δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της Δεσμευτικής Συμφωνίας. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, η μετοχική σύνθεση της Μητρικής θα 
διαμορφωθεί ως ακολούθως: Boval 49%, Ομολογιούχοι 43%, Τράπεζες 5% και ελεύθερη διασπορά (free float) 3%



Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Frigoglass, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.frigoglass.com ή επικοινωνήστε με:

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

jstamatakos@frigoglass.com 

+30 210 61 65 767
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Όροι νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
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 Οι Ομολογίες και ο Τραπεζικός Δανεισμός θα αντικατασταθούν από το Δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (ισότιμος με τη Νέα 
Χρηματοδότηση Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης) και Δεύτερης Τάξης 

 Συνολικός Δανεισμός με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €120 εκατ. (Νέα Χρηματοδότηση και Εναπομείνας Δανεισμός)
 Συνολικός Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης ύψους €139 εκατ. (1)

 Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Δανεισμού με Εξασφάλιση Πρώτης και Δεύτερης Τάξης καθώς 
και των Μετοχών της Μητρικής στις Τράπεζες και τους Ομολογιούχους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα 
Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης στα πλαίσια του Σχεδίου Συνδιαλλαγής

 Δυνατότητα των Ομολογιούχων να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης αναλογικά με τη συμμετοχή 
τους επί του ποσού των Ομολογιών για το σύνολο των Ομολογιών και του Υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού (ύψους € 331.5 εκατ.)

 Οι Τράπεζες και η Επιτροπή Ομολογιούχων έχουν δεσμευτεί για παροχή χρηματοδότησης ύψους €40 εκατ. (Νέα Χρηματοδότηση)
αναλογικά και με βάση τις απαιτήσεις τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 (όπως αυτές θα έχουν προσαρμοστεί κατόπιν περαιτέρω 
καταβολών)(2) (50.3% /49.7%)

 Στο βαθμό που κάποιος Ομολογιούχος δεν επιλέξει να χρηματοδοτήσει το κατ 'αναλογία μερίδιό του, αυτό θα καλυφθεί με την 
αναλογική συμμετοχή των Τραπεζών και της  Επιτροπής Ομολογιούχων 

 Ομολογιούχοι που συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση 

 Για κάθε ποσό ύψους €1,000 Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης που καταβάλλεται από τους Ομολογιούχους, 
αυτοί έχουν δικαίωμα ανταλλαγής ποσού ύψους €2,000 των Ομολογιών με Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €2,000 
('‘Notes Roll-up'')

 Οι υπόλοιπες Ομολογίες (αν και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω Notes Roll-up) θα ανταλλαγούν με το 50% των Ομολογιών με 
Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 50% των Μετοχών της Μητρικής (3)

 Ομολογιούχοι που δεν συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση

 Ομολογίες θα ανταλλαγούν με το 50% των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 50% των Μετοχών της Μητρικής(3)

 Οι Τράπεζες αντιμετωπίζονται ως Ομολογιούχοι που συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση. Ο υπόλοιπος Τραπεζικός Δανεισμός θα 
ανταλλαγεί με το 82.5% των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, σε αντίθεση με 50% για τους Ομολογιούχους (και για το 
μεγαλύτερο αυτό ποσοστό το επιτόκιο τους θα μειωθεί σε 3.25%, συγκριτικά με 7% των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης) 

(1) Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης  σε τραπεζικά δάνεια και νέες ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μελών 
της Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών αι τα οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της Δεσμευτικής Συμφωνίας Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, ο Δανεισμός με Εξασφάλιση 
Πρώτης Τάξης θα ανέλθει σε €146 εκατ. 

(2) Προμήθεια αναδοχής (underwriting fee) ύψους 100 μονάδων βάσης επί της νέας χρηματοδότησης ύψους €40 εκατ. της Επιτροπής Ομολογιούχων και των Τραπεζών. Το ύψος της προμήθειας αναδοχής της Επιτροπής Ομολογιούχων είναι ανάλογο του ποσοστού των Ομολογιών τις 
οποίες κατέχουν τα μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή περίπου 32%.  

(3) Η κεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή (discount) ποσού ύψους €45 εκατ. που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του συνολικού αρχικού δανεισμού και των Ομολογιών προς κεφαλαιοποίηση (οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορισθούν μεταξύ των μερών). Στο βαθμό 
που οι υφιστάμενοι μέτοχοι (πλην της Boval) συμμετάσχουν στην Αύξηση Κεφαλαίου, τα αντληθέντα εξ αυτών κεφάλαια θα διατεθούν για αποπληρωμή των Ομολογιών και του Υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού μειώνοντας το ποσό συμμετοχής των Ομολογιούχων και των 
Τραπεζών στην Έκδοση Νέων Μετοχών της Μητρικής, ενώ τα υπόλοιπα αντληθέντα κεφάλαια θα παραμείνουν στον Ισολογισμό της Εταιρείας
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Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (1)

(1) Ιδιωτική τοποθέτηση Ομολογιών (Privately placed). Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε οι Ομολογίες που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης να αξιολογούνται από υπηρεσίες αξιολόγησης  (rating
agencies)

(2) Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή μόνο των μελών της Επιτροπής Ομολογιούχων που έχουν υπογράψει τη Δεσμευτική Συμφωνία  στο δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Σε περίπτωση συμμετοχής των 
Ομολογιούχων κατά 100%, η συμμετοχή των Τραπεζών και των Ομολογιούχων στο δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης θα ανέλθει σε €9.8 εκατ. και €30.2 εκατ. αντίστοιχα 

Οικονομικές 
Δεσμεύσεις 
(Financial 

Covenants)

Κατάταξη  Δάνεια αυξημένης εξασφάλισης, ισότιμα μεταξύ τους (pari passu)

Εγγυητές/ 
Ασφάλεια

 Ασφάλεια πρώτης τάξης. Γενική εγγύηση και συνδυασμός εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, εξασφαλίσεις 
επί του ενεργητικού, τραπεζικών λογαριασμών, διεταιρικών απαιτήσεων, περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα) και ενεχυρίαση 
μετοχών, υποκείμενη σε εξαιρέσεις για νομικούς λόγους, για λόγους περιορισμού κόστους και λόγω υποχρεώσεων προς εγχώριους 
πιστωτές

 Οι Εγγυητές θα πρέπει να εγγυηθούν κατ’ ελάχιστο το 85% του EBITDA και το 75% του ενεργητικού, σε επίπεδο Ομίλου 

Ποσό

Λήξη 

Περιθώριο

€60.4 εκατ.(2) (εκ των οποίων το ποσό των €20.1 εκατ. αντιστοιχεί 
σε Νέα Χρηματοδότηση)

Δεκέμβριος 2021

E/L + 4.25% (Euribor/Libor floor of 0)

€59.6 εκατ.(2) (εκ των οποίων το ποσό των €19.9 εκατ. αντιστοιχεί 
σε Νέα Χρηματοδότηση)

Δανειολήπτης/Εκδότης Frigoglass Finance B.V.

Δανειστές Τράπεζες Χρηματοδοτούντες Ομολογιούχοι

 Ελάχιστη ρευστότητα: €20 εκατ. κατά την τελευταία ημέρα κάθε 
εβδομάδας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών από την 
ημερομηνία υπολογισμού και πρόβλεψη για τουλάχιστον €20 εκατ. 
την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας για τους επόμενους 6 μήνες

 Σχέση Καθαρού Χρέους / ΕΒΙTDA (LTM), μετρήσιμη κάθε 6 μήνες: να 
μην υπερβαίνει 8.4x την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την 30η Ιουνίου 
2018, 6.0x την 31η Δεκεμβρίου 2018, 6.3x την 30η Ιουνίου 2019, 5.1x 
την 31η Δεκεμβρίου 2019, 5.6x την 30η Ιουνίου 2020, 4.7x την 31η

Δεκεμβρίου 2020 και 5.2x την 30η Ιουνίου 2021
 Ολική αποπληρωμή δανείων για μία εβδομάδα τον Νοέμβριο κάθε 

έτους, με εφαρμογή από το 2018 (με διατήρηση ελάχιστου ποσού €40 
εκατ., μειούμενο κατά το ποσό της Νέας Χρηματοδότησης με 
Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης (RCF))

 Οι οικονομικές δεσμεύσεις (financial covenants) της συμφωνίας θα 
μπορούν να βελτιωθούν μέσω εισφοράς κεφαλαίου σε μετρητά 
(equity cure, π.χ. μέσω εισφοράς σε μετρητά ή μέσω μειωμένης 
εξασφάλισης δανείου των μετόχων) οποιαδήποτε στιγμή (έως και 20 
εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία από τη λήψη 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης (compliance certificate)), με ανώτατο 
όριο τις 3 φορές και όχι για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα. 

 Λόγοι καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των 
οικονομικών δεσμεύσεων και των όρων αποπληρωμής των 
Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (cross default), οι 
οποίοι υπόκεινται στην συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και 
περιλαμβάνουν περίοδο χάριτος 20 εργάσιμων ημερών   
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Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης(1)

(1) Ιδιωτική τοποθέτηση Ομολογιών (Privately placed). Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε οι Ομολογίες που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης να αξιολογούνται από 
υπηρεσίες αξιολόγησης  (rating agencies)

(2) Η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση της Εταιρείας για υποβολή ορισμένων οικονομικών και άλλων πληροφοριών καθώς και την ανάλυση υποχρεώσεων για την εκχώρηση ορισμένων 
συμβατικών δικαιωμάτων στις θυγατρικές εταιρείες στην Ολλανδία

Πληρωμή - €4 εκατ. 

Δίκαιο που διέπει 
τη συναλλαγή

Αγγλικό δίκαιο

Άλλοι βασικοί 
όροι(2)

 Ποσό €2 εκατ. θα καταβάλλεται κάθε 6 μήνες με έναρξη το Μάρτιο του 2019. Η αποπληρωμή έκαστης δόσης μπορεί να αναβληθεί 
για 6 μήνες αλλά σε περίπτωση αναβολής η επόμενη αποπληρωμή δόσης δεν μπορεί να αναβληθεί (και θα αναστέλλεται η χρήση 
των RCF μέχρι την αποπληρωμή)

 Υποχρεωτική αποπληρωμή υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, περιλαμβανομένης αλλαγής μετοχικής σύνθεσης που συνιστά αλλαγή 
ελέγχου (change of control) και διάθεσης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων. Λοιπές δεσμεύσεις οι οποίες είναι συνήθεις στη 
διατραπεζική αγορά του Λονδίνου (LMA-based covenants)

 «Ρήτρα Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους» (Most favoured nation) για Ομολογίες και Δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης
 Δυνατότητα άντλησης πρόσθετου δανεισμού:

– έως €9.0 εκατ. με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (σε περίπτωση όπου η σύμβαση ανοικτής πίστωσης (RCF) με Εξασφάλιση Πρώτης 
Τάξης είναι μικρότερη των €45 εκατ.), εκ των οποίων €1.5 εκατ. μόνο για δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).Σε 
περίπτωση όπου η σύμβαση ανοικτής πίστωσης (RCF) με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης παραμείνει ή ξεπεράσει τα €45 εκατ., η 
δυνατότητα άντλησης προσαρμόζεται έως €7.5 εκατ. με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης

– έως €7.5 εκατ. με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης
– άλλα δάνεια για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης: έως €30 εκατ. στην Ρωσία (π.χ. Sberbank), έως €3.5 εκατ. στην Ινδία (π.χ. Yes Bank)

και έως €18 εκατ. στη Νιγηρία (π.χ. Stanbic), εκ των οποίων €10 εκατ. αφορούν ενέγγυες πιστώσεις (letters of credit) και άλλες 
χρηματοδοτήσεις

– άντληση πρόσθετου δανεισμού για εταιρικούς σκοπούς κατόπιν συμφωνίας με τις Τράπεζες και την Επιτροπή Ομολογιούχων 
 Τροποποιήσεις και παραιτήσεις από δικαιώματα (waivers): 

– Στα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 90% και ομόφωνη απόφαση σε ορισμένες 
περιπτώσεις

– Για τις Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ισχύει ό,τι και για τις Ομολογίες, αλλά στην περίπτωση μη απόκρισης σε 14 
ημερολογιακές ημέρες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό (της πλειοψηφίας)

 Ρευστοποίηση Ομολογιών με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης στην ονομαστική αξία (χωρίς προστασία εξαγοράς (call protection)) με 
ελάχιστο ποσό ρευστοποίησης (€1 εκατ.)

 Στις Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης περιέχεται όρος για λόγους καταγγελίας (cross default) επί των Δανείων με 
Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης

 Εκούσια προπληρωμή επί των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης κατόπιν ειδοποίησης 5 εργάσιμων ημερών και κατ’ ελάχιστο 
ποσό €1 εκατ. (σύμφωνα με την μεταξύ των πιστωτών συμφωνία) 

Χρήση Αντληθέντων  Ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας και αποπληρωμή των εξόδων αναδιάρθρωσης
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Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης(2)Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης(1)

(1) Η σύμβαση ανοικτής πίστωσης να μην υπερβαίνει το ποσό των €12.8 εκατ. 
(2) Ομόλογο Υψηλής Απόδοσης (High Yield Bond) 
(3) Η κατανομή της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης  σε τραπεζικά δάνεια και νέες ομολογίες εξαρτάται από την συμμετοχή των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης. Τα ανωτέρω ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των 

μελών της Επιτροπής Ομολογιούχων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 32% των Ομολογιών  και τα οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη Νέα Χρηματοδότηση βάση της Δεσμευτικής Συμφωνίας. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, η συμμετοχή 
των Τραπεζών και των Ομολογιούχων στο δανεισμό με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα ανέλθει σε €51.0 εκατ. και €94.8 εκατ. αντίστοιχα 

Κατάταξη  Δάνεια που κατατάσσονται μετά τις Υποχρεώσεις αυξημένης εξασφάλισης (2η τάξη)

Εγγυητές/Ασφάλεια

 Εξασφάλιση δεύτερης τάξης. Γενική εγγύηση και συνδυασμός εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, 
εξασφαλίσεις επί του ενεργητικού, τραπεζικών λογαριασμών, διεταιρικών απαιτήσεων, περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα) και 
ενεχυρίαση μετοχών, υποκείμενη σε εξαιρέσεις για νομικούς λόγους, για λόγους περιορισμού κόστους και λόγω υποχρεώσεων προς 
εγχώριους πιστωτές

Ποσό

Λήξη

Επιτόκιο

€34.0 εκατ.(3)

Μάρτιος 2022

€105.1 εκατ.(3)

Δανειολήπτης/Εκδότης Frigoglass Finance B.V.

Δανειστές Τράπεζες Ομολογιούχοι

E/L + 3.25% (0% floor) 7.00% (Σταθερό)

Περιορισμοί της 
Συμφωνίας

 Αντίστοιχοι με  τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Λόγοι 
καταγγελίας σε περίπτωση αθέτησης οικονομικών 
δεσμεύσεων (covenants) ή υποχρεώσεων αποπληρωμής μετά 
την περίοδο χάριτος 20 εργάσιμων ημερών 

 Δεν προβλέπονται οικονομικές δεσμεύσεις (covenants)

 Ό,τι περιλαμβάνουν οι Ομολογίες αλλά  με πρόσθετους 

περιορισμούς 

Δίκαιο που διέπει την 
συναλλαγή Αγγλικό δίκαιο Δίκαιο Νέας Υόρκης

Άλλοι βασικοί  
όροι

 Δυνατότητα άντλησης πρόσθετου δανεισμού αντίστοιχα με τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, η οποία υπόκειται στην έγκριση 
παροχής προσθετού περιθωρίου άντλησης δανεισμού 

 Οι τροποποιήσεις και παραιτήσεις από δικαιώματα (waivers) των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης απαιτούν ομόφωνη 
συγκατάθεση

 Ρευστοποίηση Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης στην ονομαστική αξία (χωρίς προστασία εξαγοράς (call protection)) με 
ελάχιστο ποσό ρευστοποίησης (€1 εκατ.) 
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Εταιρική 
Διακυβέρνηση

 Ρυθμίσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση που θα είναι αποδεκτές από τους πιστωτές

Τοκοφορία μέχρι 
την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής

 Αποκλεισμός περαιτέρω καταβολών μετρητών μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τοκοφορία μετά 
τις 15 Μαρτίου ως αν η συναλλαγή να είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2017.  Όλοι οι 
δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Προμήθειες

 Προμήθεια αναδοχής (underwriting fee) ύψους 100 μονάδων βάσης επί της Νέας Χρηματοδότησης με 
Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης 

 Καταβολή Τιμήματος Συγκατάθεσης (consent fee) ύψους 60 μονάδων βάσης θα διενεργηθεί κατά την 
ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης προς τους πιστωτές που θα συναινέσουν εντός των σχετικών 
προθεσμιών

Συμφωνία μεταξύ 
των Πιστωτών

 Δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης που αναλογεί σε πρώτης τάξεως εξασφαλίσεις και κατά περίπτωση 
δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης που αναλογεί σε δεύτερης τάξεως εξασφαλίσεις και περίοδο αναστολής 

 Για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης (εκτός από τις περιπτώσεις πτώχευσης) απαιτείται συναίνεση 
από τους κατόχους άνω του 50% των Δανείων και των Ομολογιών με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ή μετά 
από ειδοποίηση και λήξη της περιόδου διαβούλευσης (consultation period) διάρκειας 60 ημερών 
επίσπευση από το άνω του 50% είτε των κατόχων Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης είτε των 
Ομολογιούχων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης.

 Οι προπληρωμές εφαρμόζονται κατ 'αναλογία μεταξύ των  Ομολογιών και Τραπεζών κατά σειρά 
προτεραιότητας

 Συνήθεις όροι σχετικά με επιστροφή των καταβληθέντων με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε 
κατάσταση πτώχευσης (payment restriction, customary turnover, distressed disposal provisions) και όροι 
ρυθμίζοντες την αναλογία ευθύνης σε περίπτωση ζημίας (loss sharing provisions)

 Η αναγκαστική εκτέλεση επί των ενεχυρασθεισών μετοχών της Frigoglass Industries Nigeria Limited, της 
Beta Glass plc ή της Frigoinvest Holdings B.V. πραγματοποιείται μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού
(competitive sale process), εάν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις

Dual Listing
 Θα αναλυθεί το ενδεχόμενο παράλληλης (διπλής) εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες 

αγορές (dual listing) των Μετοχών της Μητρικής μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας


