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B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

 

Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Κάλυψης Ομολογιακών Δανείων 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια 

των  από 7/9/2020 και 8/9/2020 αποφάσεων  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με τις 

οποίες αποφασίστηκε αντίστοιχα η έκδοση 1) έγχαρτου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ ενός 

εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€ 1.500.000,00) εξασφαλισμένου με ενοχικές ασφάλειες και την 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (σε ποσοστό 80%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 με 

Ομολογιούχο Δανειστή, Πληρεξούσιο Καταβολών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την 

«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με σκοπό την χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα και 2) κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 

1.000.000,00) εξασφαλισμένου με  ενοχικές ασφάλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με 

Ομολογιούχο Δανειστή, Πληρεξούσιο Καταβολών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την 

«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με σκοπό την χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα., καθώς και σε συνέχεια των αντίστοιχων από 09/09/2020 εκτελεστικών 

αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου της , υπέγραψε την Παρασκευή 11/09/2020 τις συμβάσεις 

Κάλυψης των ως άνω Ομολογιακών Δανείων με την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ειδικότερα υπέγραψε : 

• Την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.000.000,00 € διάρκειας πέντε ετών με 

κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η 

«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως 

ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των 

αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης που 

προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής κρίσης COVID-19. 

• Την  Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.500.000,00 € διάρκειας πέντε ετών με 

κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η 

«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως 

ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των 

αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης που 

προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής κρίσης COVID-19. 

 

Η Εταιρεία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό ότι το προϊόν αμφοτέρων 

των ως άνω Ομολογιακών  Δανείων εκταμιεύθηκε ήδη την Πέμπτη 17/09/2020 . 

 

 

 

 Ν. Φιλαδέλφεια, 21/09/2020 


