Nota de premsa
Aclareix l’horitzó financer per a desenvolupar el seu pla de negoci

EROSKI I LES ENTITATS FINANCERES SIGNEN
UN ACORD DE REFINANÇAMENT FINS AL 2024


Desenvolupa l’acord marc que es va assolir al març amb les cinc
entitats principals i s’estén a totes les altres



El primer dia obert a la signatura s’hi ha adherit el 95,57% del deute

Elorrio, 16 de juliol de 2019.- EROSKI ha formalitzat avui la signatura dels

contractes de reestructuració del seu deute financer, segons els termes i les
condicions ja acordats a començament del març passat amb les seves principals
entitats creditores. L’acord obert avui a la signatura entrarà en vigor el 31 de juliol i
mostra el suport de la banca al projecte i al pla de negoci d’EROKI, donant-li
cobertura financera fins al 2024. L’acord ja ha estat subscrit per entitats creditores
que representen el 95,57% del deute financer del grup. La resta de les entitats s’hi
adheriran en dies vinents.
Segons el que es preveu en l’acord que es va assolir al març entre EROSKI i les
principals entitats, l’acord serà sotmès al procediment d’homologació judicial per a
dotar-ne el contingut de més seguretat jurídica.
El president d’EROSKI, Agustín Markaide, ha valorat positivament la signatura de
l’acord: “La confiança de les entitats financeres en el nostre projecte ens permet
afrontar els reptes que defineix el nostre pla de negoci amb les necessitats
financeres cobertes. Com a conseqüència, al final del període disposarem d’un nivell
d’endeutament normalitzat en relació amb la generació de fons recurrents”.
EROSKI ha complert amb tots els compromisos de l’acord anterior, vigent fins al
pròxim 31 de juliol. L’amortització del deute arriba a vora els 1.800 milions d’euros
des del 2010.
Tal com es recollia en el preacord a què es va arribar al març, l’acord no inclou
l’obligació d’efectuar desinversions.
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