
 

 

 

 
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση “Πράσινου” Κοινού Ομολογιακού Δανείου με 
καταβολή μετρητών για την περίοδο από 20.07.2021 μέχρι την 30.06.2022 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το 
«Χ.Α.»), την απόφαση υπ’ αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.A. και την υπ’ αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «‘’Πράσινου’’ Κοινού Ομολογιακού Δανείου» ή «ΚΟΔ») ποσού Τριακοσίων 
Εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000) με την έκδοση 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών με τιμή διάθεσης 
€1.000 έκαστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εταιρεία») και την από 
09.07.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκε συνολικά 
καθαρό ποσό ευρώ Τριακοσίων Εκατομμυρίων (€300.000.000). Τα έξοδα της έκδοσης, ανερχόμενα σε 
€8.173.098,93 καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω έκδοση της 
Εταιρείας. Η έκδοση του ‘’Πράσινου’’ Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η καταβολή των 
αντληθέντων κεφαλαίων έγινε στις 20.07.2021. Οι εκδοθείσες 300 χιλιάδες κοινές ανώνυμες ομολογίες 
εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 21.07.2021.  
 
Η Εταιρεία έχει συντάξει και υιοθετήσει το από 29.06.2021 Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου («Green Bond 
Framework») για την έκδοση των πράσινων ομολόγων της, συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω ΚΟΔ, 
σύμφωνα με τα Green Bond Principles (GBP) (June 2018), του οργανισμού International Capital Market 
Association (ICMA). Το πλήρες κείμενο του Green Bond Framework είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://prodea.gr/cms/uploads/2021/07/PRODEA-Green-Bond-
Framework.pdf. 
 
Τα καθαρά έσοδα του ΚΟΔ τηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό και κατανέμονται στα επιλέξιμα πράσινα έργα 
και παρακολουθούνται στο πλαίσιο του Μητρώου Πράσινου Ομολόγου και υπό την εποπτεία της Επιτροπής 
Πράσινου Ομολόγου της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι η χρήση των καθαρών εσόδων αφορά στη χρηματοδότηση ή στην αναχρηματοδότηση, 
επιλέξιμων πράσινων έργων σε συμφωνία με το Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών, το 
Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της Εταιρείας και του πλαισίου που έχει θέσει το άρθρο 22 του Ν. 2778/1999, ως 
εκάστοτε ισχύει.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια καθώς και η έως την 30.06.2022 
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης: 
 

 Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του ''Πράσινου'' Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου €300 εκατ. 

 

 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  

Α/Α 
Σκοπός Διάθεσης 

Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 

Καθαρά 
αντληθέντα 
κεφάλαια 

Ποσό Αντληθέντων Κεφαλαίων που 
καταβλήθηκαν 

Υπόλοιπο 
προς 

Χρήση 20.07 – 31.12.2021 01.01.2022 - 30.06.2022 

1 

Αποπληρωμή 
Ομολογιακού 

Δανείου αναφορικά 
με το πράσινο κτήριο 

γραφείων ΚΑΡΕΛΑ 
στην Παιανία. 

  55.977 - 

 

2 Πράσινες Επενδύσειςi   46.476 70.214  

 Σύνολο 291.827 102.453 70.214 119.160 
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Σημειώνεται ότι στο ποσό των €70.214 δε συμπεριλαμβάνεται ποσό €672 το οποίο είχε διατεθεί σε πράσινη 
επένδυση η οποία μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2022 και πριν τη δημοσίευση του Πίνακα Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων ακυρώθηκε. 
 
Ως προς το Α/Α 1 του πίνακα σημειώνεται ότι η ολική αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου 
πραγματοποιήθηκε την 30.07.2021, εντός των 30 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως του ΚΟΔ, βάσει του 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της Εταιρείας ή/και προθεσμιακές καταθέσεις και θα διατεθούν για Πράσινες Επενδύσεις 
σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο. 
 

 
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

 
Ο Αντιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. 
και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & 
Εργασιών 

Ο Λογιστής Α’ Τάξης /  
Finance Manager 

   
Αριστοτέλης Καρυτινός Θηρεσία Μεσσάρη Παρασκευή Τέφα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Πράσινες Επενδύσεις: σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε επένδυση της Εταιρείας ή/και του Ομίλου αναφορικά με την απόκτηση, διαχείριση 

και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή/και συμμετοχών (σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του Νόμου 2778/1999 που διέπει 
τις ΑΕΕΑΠ, ως εκάστοτε ισχύει) συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται 
αποκλειστικά με τις Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Green Bond 
Framework, όπως οι επενδύσεις αυτές κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στο Παράρτημα Β - Κατηγορίες Πράσινων Επενδύσεων του 
Προγράμματος ΚΟΔ. 


