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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.
Σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Χ.Κ.
Τεγόπουλος Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρία») παραθέτει αυτούσιο το περιεχόµενο
του από 1/11/2011 δηµοσιεύµατος της εφηµερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ το οποίο
έχει ως εξής:
«ΧΘΕΣ, 1η Νοεµβρίου 2011, ο πρόεδρος της ALPHA ΒΑΝΚ, Ι. Κωστόπουλος,
γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην εκδότρια Μάνια Τεγοπούλου ότι η τράπεζα
δεν θα χορηγήσει στην «Ελευθεροτυπία» το εγκεκριµένο -από τον
Σεπτέµβριο- δάνειο, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Η Νοµική Υπηρεσία της ALPHA
ΒΑΝΚ, όντας εκ των πραγµάτων ανώτερη του κ. Ι. Κωστόπουλου, αλλά και
της Επιτροπής Χορηγήσεων, γνωµοδότησε αρνητικά για το δάνειο. Ολα αυτά
συνέβησαν ενώ είχαν ήδη προωθηθεί προς την τράπεζα όλα τα απαιτούµενα
έγγραφα για την πώληση και επαναµίσθωση (sales and lease back) του
ιδιόκτητου κτηρίου της εφηµερίδας (στη Μίνωος 10-16) και είχαν διενεργηθεί
οι σχετικοί έλεγχοι από την πλευρά της τράπεζας. Οι ακριβείς λόγοι της
αρνητικής εισήγησης για το δάνειο δεν έγιναν γνωστοί, καθώς ο κ.
Κωστόπουλος έκλεισε το τηλέφωνο στα µούτρα της εκδότριας Μάνιας
Τεγοπούλου. Χθες επίσης, τελείως συµπτωµατικά, άλλη µία τράπεζα -η
Πειραιώς- ενηµέρωσε το γενικό διευθυντή της «Χ.Κ. Τεγόπουλος», κ. Α.
Πολυκανδριώτη, ότι κρατά στο σύνολό τους µπλοκαρισµένα τα έσοδα της
«Ελευθεροτυπίας» από τις πωλήσεις φύλλων, µέσω του πρακτορείου
«Αργος». Η ίδια η Πειραιώς παραδέχτηκε ότι καλύπτεται από τα µισά. Το
γεγονός αυτό στοχεύει στον αποκλεισµό της δανειοδότησης της εφηµερίδας
από την Εθνική Τράπεζα και βλάπτει κυρίως την Πειραιώς. Πάνω από 800
εργαζόµενοι σε αναµονή.»
Σε σχέση µε το ως άνω δηµοσίευµα και κατόπιν σχετικού ερωτήµατος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ενηµερώνει ότι:
α) Το ανωτέρω δηµοσίευµα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε
σχέση µε τις πρόσφατες εξελίξεις των αιτηµάτων χρηµατοδότησης της
εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία συνεχίζει την προσπάθεια της για να
εξασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότηση της και από άλλες τράπεζες.
β) οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της εταιρείας την 02/11/2011 αφορούν
ουσιαστικά και κυρίως τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό , ύψους 3,2 εκ.
Ευρώ. Οι λοιπές υποχρεώσεις τακτοποιούνται κανονικά.
γ) δεν υφίστανται στην παρούσα φάση άλλες πληροφορίες που κρίνονται
απαραίτητες για την ορθή και πλήρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. Σε
περίπτωση που υπάρξουν, η Εταιρία όπως πάντα πράττει, θα προβεί στη
σχετική ενηµέρωση τόσο του επενδυτικού κοινού όσο και του ευρύτερου
αναγνωστικού κοινού της εφηµερίδας της.

Αναφορικά µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία»
σηµειώνουµε ότι η η εταιρεία µετά την προφορική αρνητική απάντηση της
ALPHA BANK για χρηµατοδότηση 8 εκ. Ευρώ, επαναδιαπραγµατεύεται τόσο µε
την ALPHA BANK όσο και µε άλλες τράπεζες, ενώ θα συνεχίσει κανονικά την
λειτουργία της .
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