
 

 

 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πρόγραμμα διατείριζης ζηοιτείων παθηηικού  

 

 

Σην πιαίζην δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ παζεηηθνύ (Liability Management Exercise – 

«LME») ε Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ( εθεμήο «ε Τξάπεδα») αλαθνίλσζε 

ζηηο 27 Μαΐνπ 2013  πξνηάζεηο «εθεμήο «νη Πξνηάζεηο») κε απνδέθηεο δηθαηνύρνπο  

ηεζζάξσλ ζεηξώλ πβξηδηθώλ ηίηισλ (Lower Tier 1 - Series A, B,  D and E) θαη κίαο 

ζεηξάο ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (Lower Tier 2) (εθεμήο «νη Υθηζηάκελνη 

Τίηινη») πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο Πξνηάζεηο, ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ησλ Πξνηάζεσλ. Η πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ζηηο Πξνηάζεηο έιεμε ηελ 

Παξαζθεπή, 14 Ινπλίνπ 2013. Εηδηθόηεξα, ε ζπκκεηνρή ζηηο Πξνηάζεηο έγηλε ζε 

εζεινληηθή βάζε σο αθνινύζσο: 

A. εμαγνξά από ηελ Τξάπεδα ησλ Υθηζηάκελσλ Τίηισλ πνπ εγθύξσο πξνζθέξζεθαλ 

θαη έγηλαλ απνδεθηνί από ηελ Τξάπεδα ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, θαη  

B. ηαπηόρξνλε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ ησλ Υθηζηάκελσλ Τίηισλ 

κε ην πνζό ηεο εμαγνξάο ζε λέα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο, 

θαιππηόκελε κε κεηξεηά, ζε ηηκή έθδνζεο ίδηα κε ηελ ηηκή έθδνζεο ησλ θνηλώλ 

κεηνρώλ (€1,5409107890977 κεηά ην reverse split 1:10) ζηελ  αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά €5,8 δηζ. πνπ θάιπςε ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο 

Σηαζεξόηεηαο («Τ.Φ.Σ.») ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3864/2010.  

 

Η Τξάπεδα αλαθνίλσζε ζήκεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ Πξνηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα 

νπνία, ζην πιαίζην ησλ Πξνηάζεσλ, πξνζθέξζεθαλ εγθύξσο πξνο εμαγνξά 

Υθηζηάκελνη Τίηινη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 307 εκ. εσρώ, ηνπο νπνίνπο ε 

Τξάπεδα απνδέρζεθε ζην ζύλνιό ηνπο. Εηδηθόηεξα, ε ζπκκεηνρή ζηηο Πξνηάζεηο αλά 

ζεηξά Υθηζηακέλσλ Τίηισλ έρεη σο αθνινύζσο: 

 



Σεηξά Κσδηθόο ISIN

 Σπλνιηθή 

Ελαπνκείλαζα 

Ολνκαζηηθή Αμία 

Μέζσ  Eurobank

Μέζσ ηνπ 

Εθπξνζώπνπ 

Πξνζθνξώλ

 Πνζό (€) 

 Πνζνζηό επί ηεο 

Ελαπνκείλαζαο 

Αμίαο 

A DE000A0DZVJ6               17,415,000 275,000 15,009,000 15,284,000 87.8%

B XS0232848399                 6,599,000 0 1,970,000 1,970,000 29.9%

D XS0440371903             230,050,000 8,300,000 200,600,000 208,900,000 90.8%

E XS0470450700               59,000,000 50,000 58,950,000 59,000,000 100.0%

LT II XS0302804744             289,205,000 1,192,000 21,168,000 22,360,000 7.7%

602,269,000           9,817,000 297,697,000 307,514,000 51.1%

Πξόηαζε ζε εμέιημε, ε νπνία νινθιεξώλεηαη ηελ Τεηάξηε 19 Ινπλίνπ

C XS0234821345               60,049,000 

Πξνζθνξέο

Σπλνιηθή Ολνκαζηηθή Αμία πνπ 

Πξνζθέξζεθε γηα Εμαγνξά θαη έγηλε 

Απνδεθηή

Σπλνιηθέο Ολνκαζηηθέο Αμίεο Υθηζηάκελσλ Τίηισλ πνπ Πξνζθέξζεθαλ γηα Εμαγνξά θαη έγηλαλ Απνδεθηέο

ΣΥΝΟΛΟΝ

 
 

Η παξαπάλσ πξσηνβνπιία εληζρύεη πεξαηηέξσ ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Core Tier 1 ηεο Τξάπεδαο θαηά ην πνζό ησλ 307 εκ. εσρώ, επηπξνζζέησο ησλ €5,8 

δηζ. πνπ πξόζθαηα θαιύθζεθαλ από ην Τ.Φ.Σ. Η αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ηεο Τξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηηο Πξνηάζεηο πξνϋπνζέηεη ηελ έγθξηζε από ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο, ε νπνία έρεη ζπγθιεζεί γηα ηηο 27ε Ινπλίνπ 

2013. Η αλακελόκελε εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ ησλ Υθηζηάκελσλ Τίηισλ είλαη ε 

28ε Ινπλίνπ 2013. Η αλακελόκελε εκεξνκελία γηα ηελ παξάδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ 

ηεο Τξάπεδαο ζηνπο δηθαηνύρνπο Υθηζηάκελσλ Τίηισλ πνπ εγθύξσο ζπκκεηείραλ 

ζηηο Πξνηάζεηο νη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ έγηλαλ δεθηέο είλαη ε 4ε Ινπιίνπ 2013. 

 

Υπελζπκίδεηαη, όηη είλαη ζε εμέιημε ε από 12/6/2013 πξόηαζε ηεο ERB Hellas 

Funding Limited πξνο ηνπο θαηόρνπο ηεο ζεηξάο πβξηδηθώλ ηίηισλ (Lower Tier 1 - 

Series C), ε ζπκκεηνρή ζηελ νπνία ιήγεη ηελ 19 Ινπλίνπ 2013, ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο πξόηαζεο απηήο. Η ελαπνκείλαζα νλνκαζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ 

πβξηδηθώλ ηίηισλ (Lower Tier 1 - Series C)  αλέξρεηαη ζηα 60 εθ. επξώ. 

 


