
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η διοίκηση της εταιρίας ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (η Εταιρία) ανακοινώνει 
ότι την 23 Απριλίου 2010 υπέγραψε συµφωνία – πλαίσιο  χρηµατοδότησης 
τριετούς διάρκειας (η Συµφωνία).  Mε βάση τους όρους της Συµφωνίας κατά τη 
διάρκεια ισχύος της, η χρηµατοδότηση στην Εταιρία µπορεί ν΄ ανέλθει 
συνολικά µέχρι το ποσό περίπου των 21,8 εκατοµµυρίων ευρώ και θα 
υλοποιηθεί µε την είσοδο στο µετοχικό της κεφάλαιο του οικονοµικού επενδυτή 
GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED µέλος του Οµίλου εταιρειών της Global 
Emerging Markets (GEM) Capital management (ο οικονοµικός Επενδυτής).    
 
Η GEM ιδρύθηκε το 1991 και έχει επενδύσει 3,4 δις δολάρια σε 
διαφοροποιηµένες επενδύσεις στις κυριότερες αναδυόµενες αγορές του 
πλανήτη. ∆ραστηριοποιείται σε 55 χώρες, έχει πραγµατοποιήσει 265 
επιχειρηµατικές συµφωνίες και λειτουργεί ως ιδιωτικό κεφάλαιο που αποκτά 
συµµετοχή σε εταιρίες που διαθέτουν  ισχυρές επιχειρηµατικές προοπτικές και 
υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων (για περισσότερες πληροφορίες 
www.gemgroup.ch). 
 
Με βάση τους όρους της Συµφωνίας, η Εταιρία έχει δικαίωµα να προχωρήσει 
στην λήψη της εν λόγω χρηµατοδοτήσεως µέσω έκδοσης µετοχών και οµολογιών 
µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρίας που θα διατίθενται κάθε φορά µε 
ιδιωτική τοποθέτηση στον οικονοµικό Επενδυτή. Η συνολική συµµετοχή του 
οικονοµικού Επενδυτή στο µετοχικό κεφάλαιο της δεν δύναται κατά 
οποιαδήποτε στιγµή στην διάρκεια της Συµφωνίας να ανέλθει σε ποσοστό 
ανώτερο του 32,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  
 
Προς διευκόλυνση της άντλησης της εν λόγω χρηµατοδότησης και της εν γένει 
υλοποιήσεως της Συµφωνίας, η Συµφωνία συνυπεγράφη και από τον Κύριο 
Μέτοχο της Εταιρίας, κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη (ο Κύριος Μέτοχος). Σύµφωνα 
µε τους σχετικούς όρους της Συµφωνίας σε περίπτωση έκδοσης µετοχών ή 
µετατροπής των µετατρέψιµων σε µετοχών οµολογιών της Εταιρίας και µέχρι 
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης των µετοχών ή µετατροπής 
των οµολογιών, ο Κύριος Μέτοχος θα συνάπτει συµβάσεις δανεισµού 
αντίστοιχου αριθµού µετοχών της κυριότητάς του µε τον οικονοµικό Επενδυτή.  
 
Τα κεφάλαια που η Εταιρία σκοπεύει  να αντλήσει µέσω της εφαρµογής της 
Συµφωνίας,  θα τα χρησιµοποιήσει για να προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων πληροφορικής και στην αξιολόγηση κάθε δυνατότητας ουσιαστικής 
ενίσχυσης του µεριδίου της στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας θα προχωρήσει άµεσα σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρµογή και υλοποίηση της συµφωνίας, µε 
την σύγκληση καταρχάς των αρµοδίων προς τούτο εταιρικών της οργάνων. 
∆ιαρκούσης της Συµφωνίας η Εταιρία θα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα 
και µε ακρίβεια, όπως ορίζει ο νόµος, το επενδυτικό κοινό για οιαδήποτε 
εξέλιξη σε σχέση µε την υλοποίηση της Συµφωνίας.  
 


