ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
µε απορρόφηση της
«ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.»
από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία»
Στην Αθήνα, την 15η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013), τα
∆ιοικητικά Συµβούλια των κατωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων καταρτίζουν το
προβλεπόµενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συµβάσεως
συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυµάτων, ως εξής:
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

α.

Απορροφούσα: Η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα
Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank
Ergasias», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αρ. 8), µε αριθµό
Γενικού Εµπορικού Μητρώου 000223001000 (εφεξής «EUROBANK»), και
εκπροσωπείται νόµιµα από τους υπογράφοντες το παρόν.

β.

Απορροφουµένη: Η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Πεσµαζόγλου, αρ. 2-6), µε αριθµό Γενικού Εµπορικού Μητρώου
123899001000 (εφεξής «ΝΕΟ ΤΤ»), και εκπροσωπείται νόµιµα από τους
υπογράφοντες το παρόν.

2.

ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Η συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυµάτων θα γίνει µε απορρόφηση του
ΝΕΟΥ ΤΤ από την EUROBANK, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρου 16 του
ν. 2515/1997 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και
ειδικότερα του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδοµένου ότι η EUROBANK
κατέχει ήδη το σύνολο των µετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ. Ειδικότερα :
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, η
συγχώνευση θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
των συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως τα στοιχεία αυτά
εµφανίζονται σε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30-6-2013 της
EUROBANK και του ΝΕΟΥ ΤΤ (εφεξής «Ισολογισµοί Συγχώνευσης»), που
έχουν ήδη εγκριθεί από τα αντίστοιχα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο
πιστωτικών ιδρυµάτων. Σηµειώνεται ότι ως Ισολογισµός Συγχώνευσης της
EUROBANK θα χρησιµοποιηθεί ο ισολογισµός αυτής της 30−6−2013, το δε
ΝΕΟ ΤΤ συνέταξε Ισολογισµό Συγχώνευσης της 30−6−2013 για τον σκοπό της
συγχώνευσης. Αντίγραφα των Ισολογισµών Συγχώνευσης προσαρτώνται στο
παρόν ως Παράρτηµα 1 και Παράρτηµα 2 αντιστοίχως. Τα ανωτέρω στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού θα µεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισµού της
EUROBANK µετά την συντέλεση της συγχώνευσης.
Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό
συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων διενεργείται για λογαριασµό µεν της
EUROBANK από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Χριστόδουλο Σεφέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ
23431) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε107), για λογαριασµό δε του ΝΕΟΥ
ΤΤ από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της

ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυµος Ελεγκτική
Εταιρία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113).
Την ηµέρα που θα καταχωριστεί στο οικείο Μητρώο η µεταξύ των δύο
πιστωτικών ιδρυµάτων σύµβαση συγχωνεύσεως και τα λοιπά έγγραφα που
προβλέπει ο νόµος µαζί µε τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρµόδιας αρχής
(περαιτέρω «Ηµέρα Συγχωνεύσεως»), το ΝΕΟ ΤΤ θα λυθεί χωρίς να
επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η EUROBANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο
των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ΝΕΟΥ ΤΤ, περιλαµβανοµένων
των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ του ΝΕΟΥ ΤΤ, εξοµοιούµενη
µε καθολική διάδοχο του τελευταίου.
3.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK προ συγχωνεύσεως
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Στις 30 Ιουνίου 2013 (ηµεροµηνία του Ισολογισµού Συγχώνευσης) το
µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανερχόταν σε 2.103.508.660,30
ευρώ, διαιρούµενο σε 4.190.112.201 µετοχές, εκ των οποίων α)
3.844.612.201 κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου, άυλες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000
προνοµιούχες, ονοµαστικές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έγχαρτες και
εξαγοράσιµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία.
Εν συνεχεία, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK αυξήθηκε στις 3
Ιουλίου 2013 (µε καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
της µε αριθµ. Κ2-4760δις/3-7-2013 εγκριτικής απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν των από 27
Ιουνίου 2013 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του προνοµιούχου µετόχου
της), κατά το ποσό των 61.741.399,20 ευρώ, µε καταβολή µετρητών και
έκδοση 205.804.664 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής
αξίας 0,30 ευρώ.
Τέλος, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK αυξήθηκε περαιτέρω στις
30 Αυγούστου 2013 (µε καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) της µε αριθµ. Κ2-5806δις εγκριτικής απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν των από 26
Αυγούστου 2013 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του προνοµιούχου µετόχου
της), κατά το ποσό των 425.625.000 ευρώ, µε εισφορά από το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των µετοχών του ΝΕΟΥ
ΤΤ, κυριότητας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, και
έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανέρχεται ήδη σε
2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούµενο σε 5.814.666.865 µετοχές, εκ των
οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου,
άυλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β)
345.500.000 προνοµιούχες, ονοµαστικές, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
έγχαρτες και εξαγοράσιµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η
κάθε µία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο του ΝΕΟΥ ΤΤ
Το µετοχικό κεφάλαιο του ΝΕΟΥ ΤΤ ανερχόταν κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού Συγχώνευσης (30-6-2013) και εξακολουθεί να ανέρχεται και
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σήµερα σε 500.000.000 ευρώ, διαιρούµενο σε 500.000.000 κοινές,
ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου, έγχαρτες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ
η κάθε µία.
3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο της EUROBANK µετά τη συγχώνευση
∆εδοµένου ότι στην Eurobank ανήκει το σύνολο των µετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ, τις
οποίες απέκτησε στις 30-8-2013, συνολικής ονοµαστικής αξίας 500.000.000
ευρώ και αξίας κτήσης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, 859.762.500 ευρώ, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 4 στοιχ. α΄ του κ.ν. 2190/1920, δεν θα αυξηθεί
συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα µετοχικά δικαιώµατα της EUROBANK στο
ΝΕΟ ΤΤ θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες µετοχές.
Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK µετά τη συγχώνευση (εφεξής
«Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο EUROBANK») θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε
2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούµενο σε 5.814.666.865 µετοχές, εκ των οποίων
α) 5.469.166.865 κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου, άυλες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000 προνοµιούχες,
ονοµαστικές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιµες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαµόρφωση του Νέου Μετοχικού
Κεφαλαίου EUROBANK, η EUROBANK αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην
µεταβιβάσει, µέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τις µετοχές του ΝΕΟΥ
ΤΤ.
4.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΤ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η
ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
Οι πράξεις του ΝΕΟΥ ΤΤ που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2013 µέχρι την
Ηµέρα Συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται
για λογαριασµό της EUROBANK και τα ποσά τους θα µεταφερθούν στα βιβλία
της τελευταίας µε συγκεντρωτική εγγραφή την Ηµέρα Συγχωνεύσεως.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΝΕΟΥ ΤΤ, τα οποία θα προκύψουν από την
1η Ιουλίου 2013 µέχρι την Ηµέρα Συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως
αποτελέσµατα της EUROBANK.

5.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά εκ των µη διανεµόµενων κερδών ή άλλα
αφορολόγητα αποθεµατικά ή αφορολόγητες κρατήσεις επί των κερδών που
υφίστανται στο ΝΕΟ ΤΤ καθώς και ζηµίες εις νέον θα µεταφερθούν και θα
εµφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς της
EUROBANK.

6.

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Στο ΝΕΟ ΤΤ δεν υφίστανται µέτοχοι µε ειδικά δικαιώµατα ή κάτοχοι άλλων
τίτλων πλην µετοχών.

7.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους
τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων δεν
παρέχονται δυνάµει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο
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καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, µε την ακόλουθη εξαίρεση : Μέλη
του ∆.Σ. και µέρος του προσωπικού της EUROBANK, καθώς και
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, έχουν δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς
κοινών µετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάµει σχετικού
προγράµµατος εγκριθέντος µε σχετικές αποφάσεις (από 17.4.2006 και
21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EUROBANK, τα οποία
δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν µέρει, εφάπαξ ή τµηµατικά) εντός των
ετών 2013 έως και 2014.
Τα υφιστάµενα σήµερα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της
EUROBANK έχουν ως εξής:
- µέχρι 14.000 µετοχές, µπορούν να αποκτηθούν, εν όλω ή εν µέρει, εφάπαξ ή
τµηµατικά, κατ’ επιλογή του δικαιούχου, µία φορά ανά ηµερολογιακό
τρίµηνο του έτους 2013, µε τιµή απόκτησης 9,80 ευρώ ανά µετοχή,
- µέχρι 667.413 µετοχές, µπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν µέρει εφάπαξ ή
τµηµατικά, κατ’ επιλογή του δικαιούχου, εντός του µηνός ∆εκεµβρίου 2013,
µε τιµή απόκτησης 13,62 ευρώ ανά µετοχή, και
- µέχρι 1.172.317 µετοχές, µπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν µέρει εφάπαξ
ή τµηµατικά, κατ’ επιλογή του δικαιούχου, µία φορά ανά ηµερολογιακό
τρίµηνο εκάστου των ετών 2013 και 2014, µε τιµή απόκτησης 9,90 ευρώ
ανά µετοχή.
Ο, κατά τα ανωτέρω, αριθµός των προς απόκτηση µετοχών και η τιµή
απόκτησης ανά µετοχή υπόκεινται εκάστοτε σε αναπροσαρµογή µε µαθηµατικό
τρόπο, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον, κατά την
περίοδο από την έκδοση των πιστοποιητικών που δηλοποιούν τα ανωτέρω
δικαιώµατα µέχρι την άσκηση των υπόψη δικαιωµάτων, επέλθουν µεταβολές
στο µετοχικό κεφάλαιο ή στις µετοχές της που αλλοιώνουν την οικονοµική αξία
των ανωτέρω παρασχεθέντων δικαιωµάτων.
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σε έξι πρωτότυπα και υπογράφεται από τους
ειδικώς εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους κάθε µίας από τις συγχωνευόµενες
εταιρείες, ως έπεται. Κάθε εταιρεία έλαβε από τρία πρωτότυπα.
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Για το ∆.Σ. της EUROBANK
__________________
Χάρης Κοκολογιάννης
Γενικός ∆ιευθυντής Group Finance &
Control (CFO)

__________________
Πέτρος Κατσούλας
Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου

Για το ∆.Σ. του ΝΕΟΥ ΤΤ
__________________
Φώτιος Παπαγεωργίου
Νοµικός Σύµβουλος

__________________
Αθανάσιος ∆άµης
Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος
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