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Η ελόντα, μετά τθν αναδιάρκρωςθ του δανειςμοφ τθσ που οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 
ςτακερισ και υγιοφσ οικονομικισ βάςθσ, ανακοινϊνει ότι υπζγραψε ςιμερα ωσ εκ τρίτου 
ςυμβαλλομζνθ τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ μεταξφ τθσ «ΔΙΑ Ιχκυοκαλλιζργειεσ ΑΒΕΕ» και των 
πιςτωτϊν τθσ. 
 
Η εν λόγω ςυμφωνία κατατζκθκε ςιμερα ςτο αρμόδιο δικαςτιριο προσ επικφρωςθ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ των άρκρων 99 επ. 
του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και πιο ςυγκεκριμζνα του άρκρου 106β και 106κ του ΠτΚ.   Η 
ςυμφωνία  τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ ζγκριςισ τθσ από τισ Γενικζσ υνελεφςεισ 
των εταιρειϊν κακϊσ και τθσ επικφρωςθσ τθσ από το αρμόδιο δικαςτιριο. 
 
Τι περιλαμβάνει η ςυμφωνία: 
 
υγκεκριμζνα , για τθν ΕΛΟΝΣΑ ΑΕ θ ςυμφωνία αυτι προβλζπει τθ μεταβίβαςθ τθσ 
επιχείρθςθσ τθσ ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ ωσ ειςφορά ςε είδοσ ςτθν εταιρεία μασ, 
όπωσ ορίηει ειδικότερα το άρκρο 106κ ΠτΚ, και ειδικότερα τθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου του 
ενεργθτικοφ, ποςοφ ΕΤΡΩ περίπου 69 εκατομμυρίων και τμιματοσ του πακθτικοφ τθσ, 
ποςοφ ΕΤΡΩ 29,6 εκατομμυρίων και ςε επίπεδο ομίλου πακθτικό ποςοφ ΕΤΡΩ 48 
εκατομμυρίων.  Η ςυμφωνία ακόμα προβλζπει, ότι ποςοςτό 81,95% του ςυνόλου των 
υποχρεϊςεων τθσ ΔΙΑ, το οποίο δεν κα μεταβιβαςτεί ςτθν εταιρεία μασ αλλά κα 
παραμείνει ςε αυτιν, κα καλυφκεί με τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ ελόντα, τισ οποίεσ κα 
αποκτιςει θ ΔΙΑ κατά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ μασ.  
Ειδικότερα, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ θ Εταιρεία μασ κα προχωριςει ςε 
αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ποςοφ ΕΤΡΩ 12,4 εκατομμυρίων με παραίτθςθ από 
το δικαίωμα προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων και ζκδοςθ 41.261.980 νζων μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ΕΤΡΩ ανά μετοχι υπζρ τθσ εταιρείασ ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 
ΑΒΕΕ. τθ ςυνζχεια οι νζεσ μετοχζσ κα μεταβιβαςκοφν ςτουσ πιςτωτζσ αυτισ για τθν 
ικανοποίθςι τουσ. 
 
 
Η ςημαςία τησ ςυμφωνίασ για την Σελόντα και την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: 
 



Με τθν κίνθςθ αυτι θ εταιρεία αλλά και θ ελλθνικι ιχκυοκαλλιζργεια γενικότερα αποκτοφν 
μεγαλφτερθ δυναμικι, δθμιουργϊντασ τθν απαραίτθτθ υποδομι να προετοιμάςουν τθν 
«αναπτυξιακι τουσ αντεπίκεςθ». Παράλλθλα θ εταιρεία και ο κλάδοσ κωρακίηονται και 
ιςχυροποιοφνται ϊςτε να ςυνεχίςουν να διαδραματίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτισ 
διεκνείσ αγορζσ. 
  
ε επιχειρθματικό επίπεδο θ ςυμφωνία προςφζρει αξιοςθμείωτθ αφξθςθ του δυναμικοφ 

τθσ εταιρείασ με τον Όμιλο πλζον να προςεγγίηει δυναμικό παραγωγισ  περίπου 35.000 

τόνουσ/ετθςίωσ. Επιπλζον, προςφζρει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ ςε όλα τα επίπεδα 

επιχειρθςιακισ λειτουργίασ (παραγωγικό, διοικθτικό, κοινό logistic center και 

ςυςκευαςτιρια), δθμιουργϊντασ ςυνεπακόλουκα ςθμαντικζσ οικονομίεσ κλίμακοσ. 

 

Προοπτικά, δθμιουργείται θ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ ςτθν Ελλθνικι και Μεςογειακι 

Ιχκυοκαλλιζργεια, προςφζροντασ όραμα και προοπτικι ςτο ςτελεχιακό τθσ δυναμικό ενϊ 

ταυτόχρονα κακίςταται ελκυςτικότερθ για τουσ μελλοντικοφσ επενδυτζσ, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν διαφαινόμενθ ςυγκζντρωςθ του κλάδου.  

 
Σε δηλώςεισ του ςχετικά με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και τη ςυμφωνία, ο κοσ Γιάννησ 
Ανδριανόπουλοσ Διευθφνων Σφμβουλοσ τησ  ΣΕΛΟΝΤΑ ανζφερε:  
 
«Το 2014 θ Σελόντα πζτυχε να περάςει ςε κερδοφορία, επιτυγχάνοντασ εξαιρετικά 
αποτελζςματα ςε όλουσ τουσ δείκτεσ τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ. Μετά τθν 
κομβικι για τθν εταιρεία ολοκλιρωςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ του δανειςμοφ, θ νζα διοίκθςθ 
με υγιι πια οικονομικι βάςθ εφαρμόηει με ακρίβεια και ςυνζπεια το εκπονθκζν 
επιχειρθςιακό ςχζδιο. Το 2015 κα αποτελζςει ζτοσ υλοποίθςθσ βαςικϊν ςτόχων για τθν 
περαιτζρω ανάκαμψθ τθσ εταιρείασ αλλά και τθν εξυγίανςθ του κλάδου. Η τελευταία 
εξζλιξθ ςυμφωνίασ με τουσ πιςτωτζσ τθσ ΔΙΑΣ, εντάςςεται ςε αυτό το πλαίςιο και είναι 
αποφαςιςτικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ για τθν δθμιουργία ενόσ υγιοφσ και διεκνοφσ 
πρωταγωνιςτι. Η Ελλθνικι ιχκυοκαλλιζργεια αποτελεί πυλϊνα τθσ Εκνικισ οικονομίασ και 
τθσ εξωςτρζφειασ  τθσ χϊρασ και αξίηει τθσ προςοχισ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν, 
κυρίωσ τθσ Πολιτείασ.» 
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