
 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Εισαγωγή των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών η οποία συντελέσθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση  στους κατόχους πέντε 
σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους µίας 
σειράς τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), µε κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των υφιστάµενων κοινών και προνοµιούχων µετόχων της. 
 
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας µε την αριθ. Κ2-4760/3.7.2013 απόφασή του ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 61.741.399,20 ευρώ, µε καταβολή µετρητών συνολικού ποσού 
317.126.627,19 ευρώ και έκδοση 205.804.664 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ και 
τιµής διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε µία, για ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε 
σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους µίας σειράς 
τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των 
υφιστάµενων κοινών και προνοµιούχων µετόχων της, όπως αυτή αποφασίσθηκε από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της, που συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου 2013.  
 
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 
2.165.250.059,50 ευρώ και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της σε 4.395.916.865, εκ των οποίων α) 
4.050.416.865 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 3.7.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των 205.804.664 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 
ευρώ, που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η εισαγωγή των ανωτέρω 205.804.664 
νέων κοινών µετοχών εµπίπτει στην προβλεπόµενη στο άρθρο 4 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 3401/2005 
εξαίρεση από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου.  
 
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των 205.804.664 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά 
µετοχή, ορίζεται για τις 5.7.2013. 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο κοινών µετοχών της Τράπεζας που θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 4.050.416.865 - εκ των οποίων 261.099.507 µετοχές 
(6,45% των κοινών µετοχών) κατέχονται από µετόχους µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής µικρότερο 
του 5% του µετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές µετοχές - 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). 
 


