
 

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΧΑ και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της ΕΚ η διοίκηση 
της εταιρείας γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε στις 28.03.2012 η διαδικασία έκδοσης και 
κάλυψης του κοινού  οµολογιακού δανείου ύψους 26.450.000 ευρώ. Το προϊόν του κοινού 
οµολογιακού δανείου θα χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση τραπεζικών ενήµερων 
και ληξιπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Θεωρούµε ότι στην υφιστάµενη οικονοµική 
συγκυρία, αποτελεί µεγάλη επιτυχία η εξασφάλιση αυτή της αναχρηµατοδότησης των 
δανείων της εταιρείας, η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για τα επόµενα βήµατα ανάπτυξης 
και περαιτέρω βελτίωσης των οικονοµικών της αποτελεσµάτων. 
 
Με βάση τις µέχρι τώρα ενέργειες προσαρµογής της δοµής της εταιρείας στην νέα 
οικονοµική πραγµατικότητα, αλλά και πλάνο µελλοντικών ενεργειών ενίσχυσης των 
πωλήσεων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, η διοίκηση της εταιρείας κατάφερε να 
εξασφαλίσει την µεσοµακροπρόθεσµη αναχρηµατοδότηση του δανεισµού της  για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών. 
 
Έχοντας διασφαλίσει την οµαλή χρηµατοδότησή της η YALCO σχεδιάζει την ανάπτυξή της 
στο εξωτερικό µε την προώθηση των δικών της σηµάτων Ιωνία και Fest, τα οποία θα 
αναπτύξει και στην ελληνική αγορά µε την παρουσίαση σηµαντικά ανανεωµένων συλλογών. 
Η παρουσία της µε δύο περίπτερα (Ιωνία και Fest) στην έκθεση της Φρανκφούρτης τον 
Φεβρουάριο κρίνεται ιδιαίτερα πετυχηµένη και εκτιµάται ότι θα αποτελέσει την βάση για την 
ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, θετικά ήταν τα µηνύµατα και από την 
παρουσία Yalco και ΙΩΝΙΑ στην έκθεση HORECA για επαγγελµατικό εξοπλισµό. 
 
Επιπλέον η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση και νέων εργοστασίων από 
το εξωτερικό, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια και περαιτέρω ενίσχυσης της προϊοντικής της 
συλλογής  τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελµατικό εξοπλισµό, ισχυροποιώντας 
ταυτόχρονα τις συνεργασίες µε τις εταιρίες που αντιπροσωπεύονται (πάνω από 200). 
 
Σε ένα δύσκολο και συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον, η YALCO σχεδιάζει 
την στρατηγική της µελλοντικής της ανάπτυξης µε άξονες τις δικές της µάρκες, τις 
αντιπροσωπείες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της.  
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