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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.11.2011 

 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») ανακοινώνει ότι η µετ’ αναβολή Α΄ 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνεδρίασε σήµερα µε 
απαρτία 57,36% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 317.145.899 
µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, αποφάσισε τη συγχώνευση της Eurobank µε την ALPHA 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. («Alpha»), µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη µε νέα επωνυµία 
Alpha Eurobank A.E. («Alpha Eurobank»), και την έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης 
Συγχώνευσης µε σχέση ανταλλαγής 7 κοινές µετοχές της Eurobank προς 5 νέες κοινές 
µετοχές της Alpha Eurobank και 1 παλαιά κοινή µετοχή της Alpha προς 1 νέα κοινή µετοχή 
της Alpha Eurobank, καθώς και την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ηµέρα έγκρισης της 
συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιµασία και την 
πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. 
 
Στη συνέλευση αυτή έγινε επίσης και η ενηµέρωση των Μετόχων επί θεµάτων που αφορούν 
τη µετά τη συγχώνευση Τράπεζα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση και έγκριση στη σηµερινή 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha.  
 
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 310.999.283 (56,24%) επί του 
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 
- Υπέρ: 310.996.643 
- Κατά: 2.640 

• Αριθµός αποχών: 6.146.616 

 
Κατόπιν της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις και τις ιδιαίτερες 
συνελεύσεις των προνοµιούχων µετόχων (Ελληνικό ∆ηµόσιο) των συγχωνευοµένων 
τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισµού και το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί µε την 
καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου στο Μητρώο Α.Ε., η οποία αναµένεται 
εντός των προσεχών εβδοµάδων. 
 
Με την καταχώριση αυτή, θα παύσει η διαπραγµάτευση των κοινών µετοχών της Eurobank 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων κοινών µετοχών της Alpha 
Eurobank, που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που συνεπάγεται η 
συγχώνευση, θα πραγµατοποιηθεί εντός µίας εβδοµάδας από την ηµέρα παύσης 
διαπραγµάτευσης των µετοχών της Eurobank. Οι µέτοχοι θα ενηµερωθούν µε ανακοίνωση της 
Alpha Eurobank στον τύπο και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.- 
 

 


