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Πέµπτη, 24 Απριλίου 2014 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Εύρος Τιµών  

για τη ∆ηµόσια Προσφορά και τη ∆ιεθνή Προσφορά 

 

Σε συνέχεια της από 17 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Eurobank 
Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (στο εξής η “Eurobank”) σχετικά µε την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ µέσω (i) δηµόσιας 
προσφοράς µέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο κοινό 
στην Ελλάδα (στο εξής η «∆ηµόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης 
τουλάχιστον 8.592.000.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών σε επενδυτές εκτός 
Ελλάδος (στο εξής η «∆ιεθνής Προσφορά» και από κοινού µε τη ∆ηµόσια 
Προσφορά, η «Συνδυασµένη Προσφορά»), η Eurobank και η Eurobank Equities 
ΑΕΠΕΥ, η τελευταία υπό την ιδιότητα του κυρίου αναδόχου της ∆ηµόσιας 
Προσφοράς, µε την παρούσα ανακοινώνουν ότι το εύρος τιµών για τον καθορισµό 
της τιµής διάθεσης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που προσφέρονται στη 
Συνδυασµένη Προσφορά ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank 
µεταξύ 0,30 και 0,33 Ευρώ ανά µετοχή (στο εξής το «Εύρος»), κατόπιν 
διαβούλευσης µε τους γενικούς συντονιστές της ∆ιεθνούς Προσφοράς και τον κύριο 
ανάδοχο της ∆ηµόσιας Προσφοράς. 

Το κατώτατο όριο του Εύρους, δηλαδή 0,30 Ευρώ, ισούται µε την ονοµαστική αξία 
των υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Eurobank και την ελάχιστη τιµή 
διάθεσης που όρισε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010.    

Οι όροι της ∆ηµόσιας Προσφοράς και πληροφορίες για την Eurobank και τον όµιλό 
της περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο της Eurobank, το οποίο εγκρίθηκε από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») στις 17 
Απριλίου 2014, σύµφωνα µε το Ν. 3401/2005 (στο εξής το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο»). 
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή: 

- στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:  
(http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=33&mid=363&lang=gr),  

- στην ιστοσελίδα της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 
(http://www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-
entypa/pliroforiaka-deltia.aspx),  

- στην ιστοσελίδα της ΕΚ (http://www.hcmc.gr/pages/category.asp?catID=205) και  
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.  (http://www.helex.gr).  

Επίσης, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και σε 
έντυπη µορφή στα γραφεία της Eurobank και στα γραφεία της Eurobank Equities 
ΑΕΠΕΥ (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα).  

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύµφωνα µε το Ν. 3401/2005 και την Απόφαση 
2/460/10.1.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚ.    
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚ∆ΟΣΗ Ή ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ 
Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 


