Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εισαγωγή νέων µετοχών κατόπιν µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου (µέσω reverse split και
ταυτόχρονης µείωσης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής) και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την αριθ. Κ2-3812/31.05.2013 απόφασή του ενέκρινε:
α)

τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας της
κοινής µετοχής της µε παράλληλη µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών της σε 55.294.843, µε
συνένωσή τους µε αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές µετοχές σε µία (1) νέα κοινή µετοχή (reverse split) και
(ii) µείωσης της ονοµαστικής αξίας της νέας (προερχόµενης από το reverse split) κοινής µετοχής της σε 0,30
ευρώ, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν.
2190/1920 και

β)

την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιµή διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε µία, για την άντληση
συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, καλυπτόµενη µε εισφορά σε είδος από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου,

όπως αυτές οι εταιρικές πράξεις (µείωση και αύξηση), αποφασίσθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
µετόχων της, που συνεδρίασε στις 30 Απριλίου 2013.
Μετά τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των
2.103.508.660,30 ευρώ και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της σε 4.190.112.201, εκ των οποίων α)
3.844.612.201 µετοχές κοινές µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000
προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκδοθείσες σύµφωνα µε το ν. 3723/2008, ονοµαστικής αξίας 2,75
ευρώ η κάθε µία.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών («Χ.Α.») στη συνεδρίασή του στις 11.6.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των α) 55.294.843 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας
22,1999998795548 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάµενων 552.948.427 κοινών ονοµαστικών µετοχών και
ενηµερώθηκε για την επακόλουθη µείωση της ονοµαστικής αξίας από 22,1999998795548 ευρώ σε 0,30 ευρώ µε
αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, και β) 3.789.317.358 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30
ευρώ η κάθε µία, που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Με απόφαση της Τράπεζας, η 12.6.2013 ορίζεται ως η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των 552.948.427
υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Από την εποµένη εργάσιµη 13.6.2013 παύει
προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας προκειµένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.
∆ικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη (reverse split) είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχείου
του Σ.Α.Τ. της 17.6.2013 (record date).
Η έναρξη διαπραγµάτευσης α) των 55.294.843 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική
αξία 0,30 ευρώ ανά µετοχή και β) των 3.789.317.358 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά
µετοχή, ορίζεται για τις 19.6.2013.
Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο κοινών µετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.
ανέρχεται σε 3.844.612.201, η τιµή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες µετοχές θα είναι
πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα
Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).

