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Μεπαρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης, τα δάνεια του ελληνικού φαρμακευτικού ομίλου FAMAR,
που διαθέτει παρουσία εκτός από την Ελλάδα, σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδά και Ολλανδία
περνάνε, εκτός απροόπτου, στο fund KKR η θυγατρική του οποίου, η Pillarstone, είχε αναλάβει τη
διάσωσή της στην αυγή του 2017.
Πηγέςμε γνώση ανέφεραν στο Capital.gr, πως την περασμένη Πέμπτη στα γραφεία της York
Capital, -ενεργεί σε κοινοπραξία με την Elements Capital Partners-, στο Λονδίνο μαζί με στελέχη
της ΕΥ αποφασίστηκε η τύχη της ελληνικής αλλά και της ιταλικής και της ισπανικής FAMAR. Η
κοινοπραξία αποφάσισε να προχωρήσει με τη δεσμευτική της προσφορά για την ελληνική, ιταλική
και ισπανική Famar η οποία είναι έτοιμη να κατατεθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.
Εντω μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης με την Lazard, που έχει αναλάβει
σύμβουλος για την πώληση της Famar, την KKR και τις ελληνικές τράπεζες πραγματοποιήθηκε
ένα κρίσιμο ραντεβού για την τύχη όχι μόνο του γαλλικού βραχίονα της FAMAR αλλά του συνόλου
του φαρμακευτικού ομίλου.
Ηπρόταση που "έπεσε στο "τραπέζι”" και η οποία φέρεται να βρήκε ευήκοα ώτα στην πλειοψηφία
των ελληνικών τραπεζών, είναι το fund KKR να εξαγοράσει με σημαντικό discount τα δάνεια που
έχουν αυτές παράσχει στη FAMAR. Ενστάσεις επί της διαδικασίας, σύμφωνα με άλλες πηγές,
προέβαλε η Alpha Bank.
Ωστόσοεκτιμάται ότι υπό την πίεση που ασκεί η γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει
το deal για να μην κλείσουν τα γαλλικά εργοστάσια της φαρμακοβιομηχανίας, κάτι που θα
δημιουργούσε θέμα στον Εμμανουέλ Μακρόν αφού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μείνουν στον
δρόμο περισσότερα από 1.000 άτομα, δεν αποκλείεται το deal να κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες
– ημέρες.
Τοσχέδιο λοιπόν που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο "τραπέζι” προβλέπει την εξαγορά των δανείων
που έχουν χορηγήσει στη FAMAR οι ελληνικές τράπεζες από την KKR με σημαντικό discount.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ύψος του "κουρέματος" που θα υποστούν οι ελληνικές
τράπεζες οι οποίες έχουν άνοιγμα άνω των 100 εκατ. ευρώ στη φαρμακοβιομηχανία.

Πάντωςπιστεύεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από την ανάκτηση που θα είχαν οι ελληνικές τράπεζες
αν δεν πουλούσαν και απλώς έκλειναν αυτές το deal της Famar με τους δύο ενδιαφερόμενους.
Τοεπόμενο βήμα, δηλαδή μετά την εξαγορά των δανείων από την KKR, είναι η τμηματική πώληση
των δραστηριοτήτων της. Τα τρία εργοστάσια στη Γαλλία και οι μονάδες σε Καναδά και Ολλανδία
περνάνε, εκτός απροόπτου, στην Delpharm.
Γιατην υπόλοιπη δραστηριότητα δηλαδή τα εργοστάσια σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία καθώς και
το δίκτυο διανομής, αποκλειστικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται εδώ και πάνω από τρεις μήνες
με την κοινοπραξία της YοrkCapital και Elements Capital Partners.
Γιατην ιστορία, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η προσπάθεια για την ανάταξη της FAMAR, η
οποία ναυάγησε με το καλημέρα παρά τις δύο αναδιαρθρώσεις, ήταν το deal με το οποίο
πρωτοεμφανίσθηκε στα ελληνικά πράγματα η Pillarstone. Η συντριπτική "αποτυχία" της με την
FAMAR είναι και ο λόγος για τον οποίο η Pillarstone αποφάσισε να φύγει από την ελληνική αγορά.
Ηπρώτη αναδιάρθρωση την Άνοιξη του 2017 προέβλεπε την παροχή ρευστότητας 40 εκατ. ευρώ
ενώ με βάση τη δεύτερη αναδιάρθρωση που συμφωνήθηκε στο τέλος του 2018 οι υποχρεώσεις
του φαρμακευτικού ομίλου μειώθηκαν στα 118 εκατ. ευρώ από 234 εκατ. ευρώ ενώ η Pillarstone
είχε δεσμευθεί για την παροχή νέων κεφαλαίων 57,6 εκατ. ευρώ. Με βάση την τελευταία συμφωνία
οι τράπεζες φέρεται να έλαβαν εξασφαλίσεις ύψους 75 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

