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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
τη δίνη των «κόκκινων» δανείων ύψους 
400 εκατ. ευρώ έχει περιέλθει η άλλοτε 
κραταιά βιοµηχανία Χαλυβουργική, του 

Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, µε τις πιστώτρι-
ες τράπεζες να έχουν καταγγείλει τα δάνεια και 
να εξετάζουν σχέδιο εκποίησης των περιουσι-
ακών στοιχείων της εταιρείας. Την ίδια στιγ-
µή, πριν από 12 ηµέρες, στις 31 ∆εκεµβρίου, 
αποχώρησαν από την έρηµη και κλειστή από 
το 2013 βιοµηχανία της Ελευσίνας οι 220 ερ-
γαζόµενοι, µεταξύ των οποίων και στελέχη, οι 
οποίοι δέχθηκαν το πρόγραµµα αποζηµίωσης 
που τους πρότεινε ο ιδιοκτήτης Κ. Αγγελόπου-
λος. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι θα γί-
νει εφεξής. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στη 
Realnews ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πέ-
ραν της εκποίησης της περιουσίας της εταιρεί-
ας όσο η ιδιοκτησία της Χαλυβουργικής δεν βά-
ζει λεφτά στην επιχείρηση. Η υπόθεση αποκτά 
πλέον σηµαντικό ενδιαφέρον, καθώς οι τράπε-
ζες περίµεναν να κοπάσει η δικαστική διαµά-
χη µεταξύ του Κ. Αγγελόπουλου και των δια-
δόχων του και µετά να πάρουν τις αποφάσεις. 

Κλειδί η Εθνική
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η µεγαλύτερη πι-
στώτρια τράπεζα, η Εθνική, στην οποία η Χα-
λυβουργική χρωστά δάνεια 250 εκατ. ευρώ 
και για τα 150 εκατ. ευρώ από αυτά η τράπε-
ζα έχει την πρώτη προσηµείωση επί του ακι-
νήτου, προσπαθεί να πουλήσει τα δάνεια αυτά 
σε τρίτο επενδυτή, προκειµένου να µη φτάσει 
στο σηµείο του πλειστηριασµού. Ωστόσο, το 
εγχείρηµα κρίνεται ότι έχει µεγάλο βαθµό δυ-
σκολίας. Η εναλλακτική λύση που φαίνεται να 
κερδίζει, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, 
έδαφος είναι οι τράπεζες να τοποθετήσουν ει-
δικό εκκαθαριστή στη βιοµηχανία, ο οποίος θα 
διαχειριστεί τη ρευστοποίηση των περιουσια-
κών στοιχείων. Στις υπόλοιπες τράπεζες τα δά-
νεια της Χαλυβουργικής διαµορφώνονται ως 
εξής: 130-135 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραι-
ώς και από 15 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank και 
στη Eurobank. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα δά-
νεια προς την Εθνική Τράπεζα έχουν καταστεί 
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ληξιπρόθεσµα, δηλαδή είναι εκ των πραγµάτων απαιτητά. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εγγυήσεις/ενέχυρα που φέρουν 
τα δάνεια της Χαλυβουργικής αποτελούνται µόνο από πε-
ριουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και όχι από προσωπι-
κή περιουσία του βιοµήχανου Κ. Αγγελόπουλου. 

Η περιουσία
Στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία θα βγουν 
στο σφυρί στην περίπτωση που οι τράπεζες πάρουν την 
απόφαση (το καθυστέρησαν, ωστόσο δέχονται πίεση από 
τις εποπτικές Αρχές της Φρανκφούρτης) περιλαµβάνονται 
το ακίνητο, οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, ιδιόκτητες 
λιµενικές εγκαταστάσεις, αλλά και άδεια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία η Χαλυβουργική 
την απέκτησε το 2014. Πλην της άδειας για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αποτίµηση 
της περιουσίας είναι, σύµφωνα µε τραπεζικές 
πηγές, πολύ χαµηλότερη από τα 240 εκατ. ευ-
ρώ που είχαν προκύψει σε µια από τις τελευταί-
ες εκτιµήσεις. Κι αυτό διότι η ακίνητη περιουσία 
στην Ελευσίνα δεν µπορεί να αξιοποιη-
θεί, επί της ουσίας να πουληθεί/ρευ-
στοποιηθεί σε υψηλές τιµές, καθώς 
έχει µια σειρά από περιβαλλοντι-
κά θέµατα, κυρίως παραβιάσεις 
των κανόνων, αδειοδοτικά ζητή-
µατα, ενώ υπάρχει χρόνια διένε-
ξη της Χαλυβουργικής µε το ελλη-
νικό ∆ηµόσιο σχετικά µε τον αιγι-
αλό, καθώς η εταιρεία έχει κατα-
πατήσει µέρος αυτού. «Μπορεί η 
αποτίµηση που έγινε πριν από λί-
γα χρόνια να έδειχνε την αξία γύρω 
στα 240 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ακί-
νητο φέρει µια σειρά από προβλή-
µατα, τα µηχανήµατα είναι ξεπε-
ρασµένα και δεν εκτιµάται ότι σε 
µια ρευστοποίηση θα πιάσουν 

το 50% του παραπάνω ποσού», αναφέρει πη-
γή µε γνώση της υπόθεσης. 

Νέα δάνεια τη διετία 2013-2014
Πριν από το 2016, όταν σταµάτησε η βιοµηχα-
νία να πληρώνει τα δάνειά της, οι τράπεζες, µο-
λονότι είχε κατεβάσει ρολά από το 2013, προ-
χώρησαν σε αναδιάρθρωση δανεισµού. Το 
2013 ο Κ. Αγγελόπουλος κατάφερε να αναδι-
αρθρώσει το µεγαλύτερο οµολογιακό δάνειο 
της επιχείρησης, ύψους 99 εκατ. ευρώ, το οποίο 
ανήκει σε µία τράπεζα, και επιπλέον η τράπε-

ζα του άνοιξε την κάνουλα της χρηµατο-
δότησης, χορηγώντας επιπλέον 60 εκατ. 
ευρώ. Τότε έγινε και η πρώτη προση-
µείωση του ακινήτου. Την ίδια χρο-
νιά, έτερη τράπεζα αναδιάρθρωσε 
δύο οµολογιακά δάνεια, των 48 και 
των 20 εκατ. ευρώ, της Χαλυβουργι-

κής µε δεύτερη προσηµείωση. Τον Σε-
πτέµβριο του 2014 η βιοµηχανία 

πήρε κεφάλαιο κίνησης 20 
εκατ. ευρώ µε εγγύηση 
µέρους των αποθεµα-
τικών της. Τα 20 εκατ. 
ευρώ τα χρησιµοποί-
ησε για την κάλυψη 
λειτουργικών ανα-
γκών. Ωστόσο, το 
2015 ο ιδιοκτήτης 
της εταιρείας προ-
χώρησε σε τόνωσή 

της µε 40 εκατ. ευρώ 
µέσω αύξησης µετοχι-

κού κεφαλαίου. Εκτοτε, 
ξεκίνησε η κατάρρευση, 
καθώς και η αθέτηση των 
υποχρεώσεων. 

Ο βιομήχανος 
Κωνσταντίνος 
Αγγελόπουλος

250 
εκατ. ευρώ

ΕΘΝΙΚΗ

130-135 
εκατ. ευρώ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

15 
εκατ. ευρώ

ALPHA BANK

15 
εκατ. ευρώ

EUROBANK
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