ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ
χέδιο αναδιάρθρωσης Regency Entertainment: υμφωνία
ομολογιούχων και BC Partners
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 – Η Regency Entertainment βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λ’
αλαθνηλώζεη ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ αλαθνξηθά κ’ έλα ζρέδην
αλαδηάξζξσζεο ην νπνίν ζα εμαζθαιίζεη καθξνρξόληα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα γηα ηελ
Εηαηξεία θαη ηνπο 2.500 εξγαδνκέλνπο ηεο. Η από θνηλνύ ζπκθσλία επεηεύρζε κε ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ νκνινγηνύρσλ ηεο Regency θαη ηνπ πθηζηάκελνπ κεηόρνπ, BC Partners.
Τν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πξνβιέπεη ηελ κείσζε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο Εηαηξείαο θαηά
πεξηζζόηεξν από €243 εθαη. κέζσ κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηνύρσλ ελδηάκεζεο εμαζθάιηζεο
(“mezzanine”) ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, λένη κέηνρνη ηεο
Εηαηξείαο θαζίζηαληαη θνξπθαία δηεζλή θαη Ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, θαζώο θαη ε BC
Partners. Τν ππνιεηπόκελν νκνινγηαθό δάλεην πςειήο εμαζθάιηζεο (“Senior Debt”) ζα
επηκεθπλζεί θαη ζα απνπιεξσζεί ζε κία δόζε (“single bullet repayment”) κε ηε ιήμε ηνπ ζε 5
ρξόληα.
Η αλαδηάξζξσζε απηή ζα πξνζθέξεη ζηε Regency ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη
ηδηνθηεζηαθή δνκή πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ θνξπθή ηνπ θιάδνπ
ζηελ Ειιάδα. Ταπηόρξνλα κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Εηαηξείαο, ν θ. Γηώξγνο Γαιαλάθεο ζα
δηαδερζεί ηνλ θ. Σηέθαλν Θενδσξίδε ζηε ζέζε ηνπ Δηεπζύλνληα Σπκβνύινπ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ
Εηαηξεία ηε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ από ηνλ θιάδν.
Η επηηξνπή ζπληνληζκνύ ησλ Οκνινγηνύρσλ ηεο Regency πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε:
«Είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο πνπ επεηεύρζε από θνηλνύ ζπκθσλία γηα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο
ηεο Regency ην νπνίν ζα ηεο πξνζθέξεη ζηαζεξόηεηα θαη ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη. Παξά ηηο
δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε Regency έρεη παξακείλεη ε εγέηηδα εηαηξεία ηεο αγνξάο ηπρεξώλ
παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα θαη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πξνζθέξεη κηα ηζρπξή βάζε γηα ηελ ζπλέρηζε
ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηεο Εηαηξείαο ζην κέιινλ».
Ο θ. Νίθνο Σηαζόπνπινο, Managing Partner ζηε BC Partners, δήισζε: «Είκαζηε ραξνύκελνη πνπ
ζπκθσλήζακε ζε κηα θνηλά απνδεθηή ιύζε κε ηνπο Οκνινγηνύρνπο ηεο Regency, γεγνλόο πνπ ζα
επηηξέςεη ζηελ Εηαηξεία λα ζπλερίζεη λα παξάζρεη πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο ζην
θιάδν ηπρεξώλ παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα. Επίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Σηέθαλν
Θενδσξίδε πνπ, κε ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηελ ζθιεξή δνπιεηά, δηαηήξεζε ηελ Εηαηξεία
ζηελ εγεηηθή ζέζε ηνπ θιάδνπ παξά ην ηδηαίηεξα δπζκελέο πεξηβάιινλ. Τέινο, είκαζηε
ελζνπζηαζκέλνη κε ηνλ εξρνκό ηνπ Γηώξγνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνλ θιάδν.
Αλππνκνλνύκε λα ζπλερίζνπκε λα ζπλεηζθέξνπκε σο βαζηθνί κέηνρνη ζηελ Εηαηξεία θαζώο πεξλά
ζηελ επόκελε θάζε».
Ο θ. Γηώξγνο Γαιαλάθεο, λένο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Regency Entertainment, δήισζε:
«Αλππνκνλώ λ’ αλαιάβσ ηα θαζήθνληα κνπ σο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Regency θαη λα
δηεπζύλσ ηελ Εηαηξεία θάησ από ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά. Με
ηελ βνήζεηα κηαο εμαηξεηηθήο νκάδαο ζπλεξγαηώλ, ηελ αθνζίσζε ελόο θαιά εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ θαη ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ νκνινγηνύρσλ, πηζηεύσ όηη ε Regency βξίζθεηαη ζε
ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ Ειιεληθή αγνξά ηπρεξώλ παηγλίσλ».

Από ηελ απόθηεζε ηεο Regency από ηε BC Partners ην 2006, ε Εηαηξεία έρεη ελδπλακώζεη ηελ
εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά, έρεη επελδύζεη πάλσ από €60 εθαη. ζηηο δύν εγθαηαζηάζεηο ηεο ζε
Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζηζηώληαο ηελ κία από ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαδίλν ζηελ
Επξώπε, κε 2.000 παηγληνκεραλήκαηα (slot machines) θαη 130 ηξαπέδηα. Απηέο νη θηλήζεηο
επέηξεςαλ ζηε Regency λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα Έζνδα θαη ην EBITDA, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε
ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ Ειιάδα.
Φξεκαηννηθνλνκηθνί θαη λνκηθνί ζύκβνπινη ηεο Regency Entertainment ήηαλ νη Houlihan Lokey,
Kirkland & Ellis θαη ην δηθεγνξηθό γξαθείν Κνπηαιίδε. Τελ νκάδα ησλ νκνινγηνύρσλ
ζπκβνύιεπζαλ νη Lazard, Eurobank EFG Equities, Linklaters θαη Καξαληδάο & Σπλεξγάηεο.

Σχετικά με τη Regency Entertainment Α.Ε.
Η Regency Entertainment απνηειεί εγέηηδα εηαηξεία ζην ρώξν ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο θηινμελίαο
ζηελ Ειιάδα. Υπό ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζθνπόο ηεο Regency είλαη λα ζπλερίζεη
ηελ επηηπρεκέλε ηεο πνξεία ζηνλ ρώξν ηεο δηαζθέδαζεο θαη λα θάλεη ηελ δηαθνξά. Μέζσ ησλ
ηξηώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ ηεο, Regency Casino Πάξλεζαο, Regency Casino Θεζζαινλίθεο
θαη Hyatt Regency Θεζζαινλίθεο, νη 2.500 εξγαδόκελνη ηεο Regency πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο
εκπεηξίεο ςπραγσγίαο ζε έλα αζθαιέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ.

