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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

H AXIA Ventures Group ενεργεί ως Financial Advisor στην επιτυχημένη 
αναδιάρθρωση χρέους €161εκ. της Alumil 

 

Αθήνα, Ελλάδα, 4η Δεκεμβρίου 2020 – Η ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (“Alumil” ή 
“Εταιρεία”) ανακοίνωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης χρέους της με 
αναδρομική ισχύ από 12/11/2020. Η AXIA Ventures Ltd ("AXIA") ενήργησε ως Financial Advisor της Alumil, μιας 
κορυφαίας εταιρείας στα συστήματα αλουμινίου, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και του μεγαλύτερου 
βιομηχανικού ομίλου στην Κεντροδυτική Ευρώπη βάσει της δυνατότητας παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων 
αλουμινίου.     
 

Η ΑΧΙΑ εξέτασε το επενδυτικό πλάνο της Alumil και λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές 
της ανάγκες, και ανέπτυξε ένα συνολικό πλάνο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης το οποίο πρότεινε στους 
δανειστές της. Το Φεβρουάριο του 2020, η Εταιρεία προέβει σε συμφωνία ενδεικτικών όρων με τους δανειστές της 
η οποία οδήγησε στην αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της και την υπογραφή της συμφωνίας 
αναδιάρθρωσης.  
 

Οι όροι της συμφωνίας είναι θα συμβάλουν στη μακρόχρονη σταθερότητα της Εταιρεία δεδομένου ότι μεταξύ άλλων 
επετεύχθη η παράταση της λήξης των δανείων της μέχρι τις 31/12/2030, η μείωση του κόστους δανεισμού της κι η 
εξασφάλιση νέων πιστωτικών γραμμών. Ως αποτέλεσμα, η Alumil ενδυνάμωσε τη χρηματοοικονομική της θέση 
αυξάνοντας τη ρευστότητά και μειώνοντας τα έξοδα της, θέτοντας τα θεμέλια για την αναπτυξιακή της πορεία. 
 

Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director και Head of Investment Banking της AXIA Ventures Group δήλωσε: 
«Άλλη μία πολύπλοκη συμφωνία που η ομάδας της ΑΧΙΑ φέρει εις πέρας. Αυτή η αναδιάρθρωση είναι κοινώς 
επικερδής, τόσο για τις τράπεζες που αποκατέστησαν ένα σημαντικό άνοιγμα, αλλά και για την Alumil ως προς το 
θετικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που θα έχει στον όμιλο και τη δυνατότητα ανάπτυξης που ξεκλειδώνει. Η 
Alumil είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς εταιρείες με ελληνική βάση και ιδιοκτησία μπορούν να έχουν 
παγκόσμια εμβέλεια και αντίκτυπο. Είμαστε περήφανοι να συνδεόμαστε με μια εταιρεία και διοικητική ομάδα 
τέτοιου βεληνεκούς».   
 

Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd  
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), μέλος της AXIA Financial Group (“AFG”), είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός ιδιωτικός 
όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς πελάτες 
με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων 
που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του 
κόσμου. Η ΑΧΙΑ διατηρεί επίσης παρουσία στις ΗΠΑ μέσω της AXIA Capital Markets LLC (“AMC”), ενός εγγεγραμμένου 
broker-dealer και μέλος του FINRA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες της, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της AXIA στη διεύθυνση http://www.axiavg.com/. 
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