
 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ∆ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε∆ΑΦΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, 

ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΗΠΑ) Ή ΣΕ 

ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) Ή ΣΕ 

ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ∆ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΑΛΛΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. 

 

 

 

Ανακοίνωση 

 

Σχετικά µε την υποβολή προτάσεων για την απόκτηση ορισµένων σειρών τίτλων που 

έχουν εκδοθεί από τις εταιρείες «EFG Hellas Funding Limited» και «EFG Hellas 

(Cayman Islands) Limited» 

  

9 Φεβρουαρίου 2012 

 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την υποβολή   

προαιρετικών προτάσεων από την εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited (συνολικά 

οι «Προτάσεις») στους κατόχους των κατωτέρω τίτλων για την απόκτηση µέρους ή του 

συνόλου τους, έναντι µετρητών: 

 

1.  των υφιστάµενων υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1) Σειράς A (ISIN: DE000A0DZVJ6) 

συνολικής εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας 91.257.000 Ευρώ, των υφιστάµενων υβριδικών 

τίτλων Σειράς B (ISIN: XS0232848399) συνολικής εναποµείνασας  ονοµαστικής αξίας 
154.871.000 Ευρώ και των υφιστάµενων υβριδικών τίτλων Σειράς C (ISIN: XS0234821345) 

συνολικής εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας 169.081.000 Ευρώ (περαιτέρω συνολικά 

καλούµενοι οι «Υβριδικοί Τίτλοι»). Οι Υβριδικοί Τίτλοι εκδόθηκαν από την εταιρεία µε την 

επωνυµία «EFG Hellas Funding Limited» και τελούν υπό την εγγύηση µειωµένης 
εξασφάλισης της Τράπεζας, 
 

2. µίας σειράς τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (ISIN:XS0302804744) 

συνολικής εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας 467.005.000 Ευρώ, έκδοσης της εταιρείας EFG 

Hellas (Cayman Islands) Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση µειωµένης 
εξασφάλισης της Τράπεζας (περαιτέρω καλούµενοι «Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης» και 
µαζί µε τους Υβριδικούς Τίτλους οι «Τίτλοι»). Οι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης αρχικώς 
είχαν εκδοθεί από την εταιρεία µε την επωνυµία «EFG Hellas plc».   

 

Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω ως συνολικές εναποµείνασες ονοµαστικές αξίες 
αποτελούν, κατά την ηµεροµηνία της παρούσας, τις ονοµαστικές αξίες των Τίτλων όπως 
αυτές προσαρµόστηκαν λόγω προγενέστερων αγορών και διακρατήθηκαν από την Τράπεζα 

EFG Eurobank Ergasias S.A. ή τις θυγατρικές αυτής εταιρείες.  
 

Το προσφερόµενο για την απόκτηση των Τίτλων αντάλλαγµα θα καταβληθεί σε µετρητά και 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό της εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας των σχετικών Τίτλων κατά 

την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού, που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτοί για 

απόκτηση στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης, όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτηµα Α. 

 



Οι δικαιούχοι Τίτλων που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτοί για απόκτηση στο 

πλαίσιο των σχετικών Προτάσεων, θα λάβουν ως µέρος του τιµήµατος και τυχόν 

δεδουλευµένα αλλά µη καταβεβληµένα µερίσµατα των Υβριδικών Τίτλων και σε σχέση µε 
τυχόν µε δεδουλευµένους αλλά µη καταβεβληµένους τόκους των Τίτλων Μειωµένης 
Εξασφάλισης από (και συµπεριλαµβανοµένης) της τελευταίας ηµεροµηνίας πληρωµής 
µερίσµατος σε σχέση µε τους Υβριδικούς Τίτλους και από της τελευταίας ηµεροµηνίας 
πληρωµής τόκου σε σχέση µε τους Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης  µέχρι (αλλά µη 

συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού («∆εδουλευµένοι Τόκοι»).  

 

Η εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited προτίθεται να αποδεχθεί µέρος ή το 

σύνολο των Υβριδικών Τίτλων και των Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης που προσφέρονται 
έγκυρα στο πλαίσιο των Προτάσεων.  

 

Οι δικαιούχοι των Τίτλων δύνανται εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους από την 9η 

Φεβρουαρίου 2012 έως την 18:00 ώρα Ελλάδος της 17ης Φεβρουαρίου 2012 («Ηµεροµηνία 

Εκπνοής των Προτάσεων»). Τα αποτελέσµατα των Προτάσεων θα ανακοινωθούν την 20ή 

Φεβρουαρίου 2012 και ο διακανονισµός των σχετικών συναλλαγών αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2012 («Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού») ενώ είναι 
δυνατή η παράταση, σύντµηση ή τροποποίηση της προαναφερόµενης προθεσµίας.  

∆ικαιολογητική βάση των Προτάσεων  

Οι Προτάσεις αποσκοπούν στη δηµιουργία κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

(Core Tier One capital) για τον Όµιλο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (ο 

«Όµιλος») και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του. Με την ολοκλήρωση των 

Προτάσεων, θα δηµιουργήθει κέρδος για τον Όµιλο και συνακόλουθα αύξηση των κυρίων 

στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Επίσης, οι Προτάσεις προσφέρουν στους 
επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους έναντι του 

σχετικού προσφερόµενου τιµήµατος. 

Οι Προτάσεις αντικατοπτρίζουν τους στόχους του Οµίλου, οι οποίοι εστιάζονται στην 

ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων προ της υλοποίησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των προτάσεων που διακήρυξε η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Εποπτεία των Τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2010 αναφορικά µε τους σταθµισµένους δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία III). Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει 
υπογραµµίσει την ανάγκη ενίσχυσης των δεικτών των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων 

Κεφαλαίων των Ελληνικών τραπεζών ως αποτέλεσµα (α) των δυσµενών επιπτώσεων της 
παρούσας Ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης για τα Ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

(β) της περαιτέρω αρνητικής επίδρασης επί των κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει η 

διαγνωστική µελέτη, η οποία διενεργήθηκε και αναµένεται να ολοκληρωθεί από την 

Blackrock, στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δανειακού χρέους της Τράπεζας, παρόµοιας µε 
εκείνη που διενεργήθηκε ως προς τα κυριότερα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας 
(κατ’εντολήν της Τράπεζας της Ελλάδος και σύµφωνα µε το πρόγραµµα σταθερότητας που 

συµφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση το Μάιο του 2010 και στηρίχθηκε από κοινού 

από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη-µέλη 

της ευρωζώνης (περαιτέρω «Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάκαµψης») και (γ) της 
αναµενόµενης συµµετοχής της Τράπεζας στο PSI (Private Sector Involvement) µέσω της 
εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων του Eλληνικού ∆ηµοσίου. Εν όψει των ανωτέρων 

προκλήσεων, ο δείκτης των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων των 

Ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων αναµένεται να ανέλθει στις 10 εκατοστιαίες µονάδες 
(10%), τα δε µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του ορίου αυτού αναµένονται να 

ληφθούν στις αρχές του 2012. 



Έως την ηµεροµηνία της παρούσας Πρότασης, ο Όµιλος δεν είχε ασκήσει δικαίωµα 

επαναγοράς Υβριδικών Τίτλων και τυχόν απόφασή του στο µέλλον να ασκήσει οποιοδήποτε 
τέτοιο δικαίωµα, αναφορικά µε Υβριδικούς Τίτλους που δεν αποκτήθηκαν συνεπεία των 

Προτάσεων, θα ληφθεί βάσει των εκάστοτε οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν, του 

εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των συµφερόντων του Οµίλου, σε κάθε δε 
περίπτωση θα τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας 

Παρόλο που επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την εταιρεία EFG 

Hellas Funding Limited, µε βάση τα ανωτέρω και εν όψει της παρατεινόµενης σφοδρής 
κρίσης που αντιµετωπίζουν η Ελλάδα και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η οποία έχει ήδη 

επηρεάσει ορισµένες υποτελείς υποχρεώσεις (subordinated obligations) άλλων Ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων, η Τράπεζα πιστεύει ότι η επόµενη καταβολή µερίσµατος των 

Υβριδικών Τίτλων ενδεχοµένως δεν θα πραγµατοποιηθεί.  

Επίσης, επί του παρόντος, σύµφωνα µε τα µέτρα περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η επαναγορά ή η διανοµή 

µερισµάτων χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής («DG COMP»).  Η  DG COMP έχει ενηµερώσει ότι, επί της αρχής, 
οι τράπεζες δεν µπορούν να επαναγοράζουν χρηµατοπιστωτικά µέσα ούτε να προβαίνουν σε 
διανοµή µερισµάτων, εάν κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα της συγκεκριµένης 
τράπεζας ή θα προσέκρουε στην αρχή περί κρατικών ενισχύσεων.  

Ο Όµιλος προτίθεται να διακρατήσει τους Υβριδικούς Τίτλους που θα αποκτήσει η εταιρεία 

EFG Hellas (Cayman Islands) Limited στο πλαίσιο των Προτάσεων, ενώ σε σχέση µε τους 
Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης που θα αποκτηθούν από την εταιρεία EFG Hellas (Cayman 

Islands) Limited δυνάµει των Προτάσεων, επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να τους 
µεταβιβάσει, επανεκδώσει, επαναδιαθέσει ή και ακυρώσει. 

Η Εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited αποτελεί µέλος του Οµίλου και οι εκδότες 
των Τίτλων είναι ενήµεροι της προθέσεως της ως άνω εταιρείας να προβεί στις παρούσες 
Προτάσεις. 
 
Οι όροι των Προτάσεων διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο. 

 

Οι τράπεζες Deutsche Bank AG London Branch και HSBC Bank plc ενεργούν ως οργανωτές 
(Dealer Managers) αναφορικά µε τις Προτάσεις. 
 

Περιγραφή διαδικασίας υποβολής Εντολών 

 

Η EFG Hellas (Cayman Islands) Limited θα δέχεται εντολές σε σχέση µε τις Προτάσεις 
αποκλειστικά µέσω της υποβολής από τους δικαιούχους των Τίτλων έγκυρων ηλεκτρονικών 

εντολών και εντολών δέσµευσης («Εντολές» και κάθε µια η «Εντολή») στη µορφή που 

απαιτείται από τις Euroclear ή/και Clearstream, Λουξεµβούργου ή/και Clearsteam, 

Φρανκφούρτης (εφεξής τα «Συστήµατα Εκκαθάρισης») και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες. Εντολές µπορούν να υποβληθούν µόνον από όσους φέρονται ως δικαιούχοι των 

Τίτλων στα αρχεία των Συστηµάτων Εκκαθάρισης. 
 

Για την υποβολή σχετικής εντολής, οι δικαιούχοι των Τίτλων πρέπει να υποβάλουν, ή να 

φροντίσουν να υποβληθεί για λογαριασµό τους, µέσω του σχετικού Συστήµατος 
Εκκαθάρισης και βάσει των προβλεπόµενων διαδικασιών, έγκυρη Εντολή η οποία θα πρέπει 
να έχει ληφθεί έως την Ηµεροµηνία Εκπνοής των Προτάσεων. 

 

Στους δικαιούχους Τίτλων, οι οποίοι εγκύρως υπέβαλαν τις Εντολές τους έως την 

Ηµεροµηνία Εκπνοής των Προτάσεων και των οποίων οι Τίτλοι γίνονται αποδεκτοί από την 



εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, θα καταβληθεί ποσό σε µετρητά, το οποίο θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό της συνολικής εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας των σχετικών 

Τίτλων κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού, οι οποίοι προσφέρθηκαν έγκυρα και έγιναν 

δεκτοί για απόκτηση, όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτηµα Α, συµπεριλαµβανοµένων 

τυχόν ∆εδουλευµένων Τόκων. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες:  

Dealer Managers 

Deutsche Bank AG, London Branch 

Τηλ: +44 (0) 20 7545 8011 

Υπόψη: Liability Management Group (Rasmus Persson / Dimitrios Stavrinos) 

Email: liability.management@db.com 

HSBC Bank plc 

Τηλ: +44 (0) 20 7991 5874 / +44 (0) 20 7991 5774 

Υπόψη: Liability Management Group (Andrew Montgomery / Cynthia Li) 

Email: liability.management@hsbcib.com 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

∆ιεύθυνση Private Banking 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ  

 

Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των Προτάσεων, δεν θα πραγµατοποιηθεί  

δηµόσια προσφορά ή δηµόσια πρόταση κατά την έννοια του ν. 3401/2005 και ν. 

3461/2006, αντίστοιχα, για την απόκτηση των Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η 

παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή 

πρότασης για πώληση των Τίτλων στην Ελλάδα. 
 

Οι Προτάσεις υπόκεινται περαιτέρω στους περιορισµούς προσφοράς και διάθεσης, µεταξύ 

άλλων, των Ηνωµένων Πολιτειών, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Βελγίου, της 
Γαλλίας, της Ιρλανδίας και των Νήσων Κέυµαν, όπως εκτίθεται αναλυτικά στο 

πληροφοριακό έντυπο των Προτάσεων.  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

A. Υβριδικοί Τίτλοι  

Issuer/  

 

Εκδότης 

Series/ 

 

Σειρά 

Κωδικός ISIN Liquidation 

Preference 

per Security 

(and integral 

amount) 

 

  

Ποσό 

εκκαθάρισης 

ανά Τίτλο 

(και 

πολλαπλάσιο 

αυτής) 

Purchase 

Price /  

Τιµή 

Επαναγοράς 

 

Aggregate 

Outstanding 

Principal 

Amount / 

Συνολική 

Εναποµείνασα 

Ονοµαστική 

Αξία 
*
 

  

Maximum 

Purchase 

Amount 

Μέγιστο 

Ποσό 

Επαναγοράς  

EFG Hellas 

Funding Limited 

€200.000.000 Series 

A CMS-Linked Non-

cumulative 

Guaranteed Non-

voting Preferred 

Securities 

DE000A0DZVJ6 €1.000 

(€1.000) 

40 % €91.257.000 

Μέρος ή το 

σύνολο των 

Υβριδικών 

Τίτλων των 

σχετικών 

εκδόσεων 

EFG Hellas 

Funding Limited 

€400.000.000 Series 

B Fixed to Floating 

Rate Non-cumulative 

Guaranteed Non-

voting Preferred 

Securities 

XS0232848399 €50.000 

(€50.000) 

40 % €154.871.000 

EFG Hellas 

Funding Limited 

€200.000.000 Series 

C Fixed Rate Non-

cumulative 

Guaranteed Non-

voting Preferred 

Securities 

XS0234821345 €1.000 

(€1.000) 

40 % €169.081.000 

 

 

 

                                                 
*
 Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω ως συνολικές εναποµείνουσες ονοµαστικές αξίες αποτελούν, 

κατά την ηµεροµηνία της παρούσας, τις ονοµαστικές αξίες των Τίτλων όπως αυτές προσαρµόστηκαν 

λόγω προγενέστερων αγορών και διακρατήθηκαν από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. ή τις 
θυγατρικές αυτής εταιρείες.  
 



B. Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης  

Issuer/ 

 Εκδότης 

Series/ 

 

Σειρά 

Κωδικός ISIN Minimum 

Denomination 

(and integral 

amount) / 

 

Ελάχιστη 

ονοµαστική 

αξία  

(και 

πολλαπλάσιο 

αυτής) 

Purchase 

Price /  

Τιµή 

Επαναγοράς 

 

Aggregate 

Outstanding 

Principal 

Amount / 

Συνολική 

Εναποµείνασα 

Ονοµαστική 

Αξία 
*
 

  

Maximum 

Purchase 

Amount/  

 

Μέγιστο 

Ποσό 

Επαναγοράς 

 

EFG Hellas 

(Cayman Islands) 

Lied 

€750.000.000 

Callable Step-Up 

Subordinated 

Floating Rate 

Instruments due 2017 

XS0302804744 €50.000  

(€1.000) 

50 % €467.005.000 
Μέρος ή το 

σύνολο των 

Τίτλων 

Μειωµένης 
Εξασφάλισης  

                                                 
*
  Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω ως συνολικές εναποµείνουσες ονοµαστικές αξίες αποτελούν, 

κατά την ηµεροµηνία της παρούσας, τις ονοµαστικές αξίες των Τίτλων όπως αυτές προσαρµόστηκαν 

λόγω προγενέστερων αγορών και διακρατήθηκαν από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. ή τις 
θυγατρικές αυτής εταιρείες.  



 


