
     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

 
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 11.6.2013 στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριµένο την 10.6.2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων µετοχών που προέκυψαν 
από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 30ής Απριλίου 2013, η οποία καλύφθηκε πλήρως από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας µε εισφορά σε είδος. 
 
Συγκεκριµένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας µε έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία, για την άντληση 
συνολικά €5.839 εκατ., 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. 
 
Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των νέων µετοχών από την εν λόγω αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου (AMK) έχει ως εξής:  
 

Γεγονότα  Ηµεροµηνία  

Έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  10/6/2013 

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο επενδυτικό 
κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 3 του ν.3401/2005 

11/6/2013 

Ανάρτηση του εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του 
Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

11/6/2013 

Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών από reverse split & 
από ΑΜΚ  

11/6/2013 

∆ηµοσίευση στο Η.∆.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για το reverse split και την έναρξη 
διαπραγµάτευσης των µετοχών από reverse split & από ΑΜΚ 

11/6/2013 

Τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης µετοχών πριν το reverse split 12/6/2013 

Προσωρινή Παύση ∆ιαπραγµάτευσης µετοχών λόγω reverse split  13/6/2013 

Ηµεροµηνία Προσδιορισµού ∆ικαιούχων (record date) 17/6/2013 

Έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών από reverse split & AMK µε νέα ονοµαστική τιµή 
µετοχής  

19/6/2013 

 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα µεταβληθεί, θα υπάρξει ενηµέρωση του 
επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας. 
 
Οι µετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης 
εισαγωγής προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).  
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δηµοσιευθεί σε ηλεκτρονική 
µορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.eurobank.gr), στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
(http://www.ase.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.cmc.gov.gr) την 
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013. Το ανωτέρω Ενηµερωτικό ∆ελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, χορηγείται, 
δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη µορφή, από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, στα γραφεία της Τράπεζας 
στη διεύθυνση Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 1ος όροφος 10557, Αθήνα.   
 
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). 
 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013 
Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 


