Nota de premsa
Des de 2002, el pagament d’interessos anuals arriba als 400 milions

EROSKI PAGA 13 MILIONS D’EUROS EN
INTERESSOS ALS INVERSORS EN
APORTACIONS I OBLIGACIONS
SUBORDINADES


L’abonament als titulars d’Aportacions Financeres Subordinades
(AFS) i d’Obligacions Subordinades es farà l’1 de febrer



Un inversor que hagi adquirit AFS el 2002 ha percebut, en concepte
d’interessos, un 85% sobre l’import de la seva inversió i un 94% si va
acudir al bescanvi per Obligacions Subordinades



Els interessos per a aquest exercici queden fixats en el 2,487% per a
les emissions d’AFS entre el 2002 i el 2004 i per a les Obligacions
Subordinades, i en l’1,987% per a l’emissió d’AFS de 2007

Elorrio, 29 de gener de 2021.- EROSKI procedirà a abonar, el dilluns 1 de febrer, els

interessos anuals corresponents a les Aportacions Financeres Subordinades (AFS)
amb una retribució a un tipus del 2,722% per a les emissions de 2002 i 2004, i del
2,222% per a l’emissió de 2007. El mateix 1 de febrer, EROSKI abonarà els
interessos anuals corresponents a les Obligacions Subordinades, retribuïdes a un
tipus del 2,722%. En total, seran 13 milions d’euros que EROSKI abonarà en
concepte d’interessos als tenidors dels seus títols d’inversió.
Des que EROSKI va llançar la seva primera emissió d’AFS el 2002, la cooperativa
ha complert puntualment amb el seu compromís de retribució anual d’interessos, i
ja ha abonat un total de 400 milions d’euros als seus inversors. La retribució d’AFS i
Obligacions Subordinades, que no està condicionada als resultats econòmics de la
cooperativa, està referenciada a l’Euribor més un diferencial de 3 punts per a les
emissions d’AFS entre el 2002 i el 2004 i per a les Obligacions Subordinades, i un
diferencial de 2,5% per a l’emissió d’AFS de 2007.
Tenint en compte aquest abonament, un inversor que hagi adquirit AFS el 2002, ha
percebut ja un 85% sobre l’import de la seva inversió inicial en concepte
d’interessos i un 94% si va acudir al bescanvi per Obligacions Subordinades amb
venciment efectuat fa un any. Un inversor amb AFS des de 2004 ha cobrat ja el
72% en interessos o el 81% si va acudir al bescanvi, mentre que el de 2007 ha
ingressat el 48% del valor de la seva inversió o el 57% si va acudir al bescanvi.
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Per al 2021, l’interès queda fixat en un tipus del 2,487% (-0,513% + 3% de
diferencial) per a les emissions d’AFS entre el 2002 i el 2004 i per a les Obligacions
Subordinades, i de l’1,987 % (-0,513% + 2,5% de diferencial) per a les emissions
d’AFS de 2007, que seran abonats l’any vinent.
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