
  
 

 

                                                                           

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Στις 27 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Συμβάσεως 

Συγχωνεύσεως με βάση το οποίο η «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής 

«EUROBANK») θα απορροφήσει την ανώνυμη εταιρεία «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και 

Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής 

«EHL»), οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 100% στην απορροφούσα EUROBANK. 

 

Από σήμερα, 4 Μαΐου 2018, είναι στη διάθεση των μετόχων της EUROBANK, στις ιστοσελίδες 

των συγχωνευόμενων τραπεζών http://www.eurobank.gr και www.eurobank-cards.gr, καθώς 

και στην έδρα της EHL, και συγκεκριμένα στον Ταύρο Αττικής, στα γραφεία της επί της οδών 

25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ (τηλ. +30-210-4849000), τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των ανωτέρω εταιρειών,  

β) οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της 31-12-2017 της EUROBANK και της EHL (για τον σκοπό 

της συγχώνευσης),  

γ) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των 

τριών τελευταίων χρήσεων της EUROBANK και της EHL, και 

δ) οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση εταιρειών και συγκεκριμένα για μεν την 

EUROBANK της ορκωτού ελεγκτή κ. Δέσποινας Μαρίνου της ελεγκτικής εταιρείας 

«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  για δε την EHL του 

ορκωτού ελεγκτή κ. Φώτιου Σμυρνή της ελεγκτικής εταιρείας 

«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι μέτοχοι της EUROBANK να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία 

θα παραμείνουν στη διάθεσή τους επί ένα μήνα από την ανωτέρω ημερομηνία και συγκεκριμένα 

μέχρι τις 5 Ιουνίου 2018. 

 

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και τον έλεγχο από τα Διοικητικά Συμβούλια 

των συγχωνευόμενων τραπεζών της τήρησης της διαδικασίας συγχώνευσης, θα υπογραφεί η 

συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, χωρίς να προηγηθούν αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων τραπεζών. Η συγχώνευση θα  ολοκληρωθεί με την 

καταχώριση στο οικείο Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής. 

 

 

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες 

 

«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» 

και 

«Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής 

Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία» 


