ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
και σε μετάφραση στα ελληνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο,
Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε))
(Αρ. εγγραφής εταιρείας: 6771)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
(Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (ως τροποποιήθηκε))

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2005 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ €221.433.706 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

HELLENIC BANK (INVESTMENTS) LTD
και σε μετάφραση στα ελληνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (ως τροποποιήθηκε))
Το παρόν αποτελεί Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο δυνάμει του άρθρου 14 του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) και αφορά και θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με το
εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας
Εταιρείας Λίμιτεδ, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όροι που εμφανίζονται στο
παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014.
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου,
μπορείτε να ενημερωθείτε από επαγγελματίες χρηματιστές ή άλλους σύμβουλους επενδύσεων.
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ είναι, επίσης, συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο
μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛIΜΙΤΕΔ
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε))
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
€221.433.706 KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Τα Δικαιώματα Προτίμησης εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους σε
αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) Συνήθη Μετοχή που κατείχαν κατά τις 19
Νοεμβρίου 2014 (Ημερομηνία Αρχείου). Κάθε δύο (2) Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν
μετατράπηκαν σε τρεις (3) Nέες Μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία με Τιμή
Άσκησης €0,0375 ανά Νέα Μετοχή.
Οι Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που άσκησαν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης μέχρι τις 11
Δεκεμβρίου 2014 (Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης), μπορούσαν,
ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, να ασκήσουν και το Δικαίωμα Προεγγραφής για
απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Νέων Μετοχών, δηλαδή μετοχών οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μη ασκηθέντα
Δικαιώματα Προτίμησης, σε τιμή ίση με την Τιμή Άσκησης, δηλαδή €0,0375 ανά Νέα Μετοχή, εφόσον, η
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής τέτοιου Κατόχου δεν
προκαλούσε την απόκτηση από τέτοιο επενδυτή ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτό διαμορφώθηκε αμέσως μετά την έκδοση των Νέων
Μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος
Προεγγραφής. Οι Νέες Μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τα Δικαιώματα Προεγγραφής
διατέθηκαν κατ΄ αναλογία σε αυτούς που τα άσκησαν, με ανώτατο όριο το 100% επί του αριθμού των
Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο.
Εάν το ασκηθέν Δικαίωμα Προεγγραφής αφορούσε ποσοστό πέραν του προαναφερθέντος ορίου του
100%, τότε η ικανοποίηση του ποσοστού που υπερέβαινε το όριο του 100% εναπόκειτο στη διακριτική
ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία
Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, δηλαδή μέχρι τις
28 Ιανουαρίου 2015 συμπεριλαμβανομένης, να εκδώσει όλες ή μέρος των Νέων Μετοχών που
αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και τα οποία δεν έχουν καλυφθεί κατά την
άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα διαθέσει, κατά τη
διακριτική του ευχέρεια, τις εν λόγω Νέες Μετοχές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, μέσω διαδικασίας την
οποία το ίδιο θα καθορίσει, σε τιμή τουλάχιστο ίση με την Τιμή Άσκησης, δηλαδή €0,0375 ανά Νέα
Μετοχή, εφόσον η διάθεση αυτών των Νέων Μετοχών δεν προκαλεί την απόκτηση από τέτοιο επενδυτή
ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτό θα
διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Έκδοσης. Η διάθεση και διανομή των εν λόγω Νέων Μετοχών δεν θα
συνιστά στο κράτος που πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της εκεί εφαρμοζόμενης
νομοθεσίας.
Οι Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με σύμβολο
διαπραγμάτευσης HB (με λατινικούς χαρακτήρες) και ΕΛΗΤ (με ελληνικούς χαρακτήρες).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€516.000.000 διαιρεμένο σε 51.600.000.000 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια
ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€93.009.739,20 διαιρεμένο σε 9.300.973.920 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως αρμόδια εποπτική αρχή της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνο
όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές
καθορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (ως
τροποποιήθηκε) της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία
2003/71/ΕΚ (ως τροποποιήθηκε) και τον Κανονισμό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου: 26 Ιανουαρίου 2015
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται παρότρυνση
προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στην Τράπεζα. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης
το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του και/ή
οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία σύμβουλο, ως ο ίδιος ήθελε κρίνει.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Ελληνική
Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, η οποία υπογράφει το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι Νέες Μετοχές προσφέρονται αποκλειστικά στο κοινό στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο
Βασίλειο και η προσφορά απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν
νόμιμα. Σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του
Ηνωμένου Βασιλείου, οι Νέες Μετοχές προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις οι οποίες δεν απαιτούν τη
δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 3 της Οδηγίας περί
Ενημερωτικών Δελτίων (2003/71/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ως έχει
τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ («Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων»). Η παρούσα
δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο (εγγράφως ή άλλως), άμεσα ή έμμεσα, σε
πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός των Εξαιρούμενων Χωρών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η
ταχυδρόμηση, διανομή, αποστολή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του
παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων ή
στοιχείων που σχετίζονται με την παρούσα προσφορά προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα,
εκτός όπου αυτό πιθανό να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε χώρες εκτός της Κύπρου,
της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Εξαιρούμενων Χωρών, η προσφορά των Νέων
Μετοχών πιθανό να απαγορεύεται λόγω νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων σε τέτοιες χώρες.
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ έχει υποβάλει αιτήσεις, έτσι ώστε η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας
και του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο θα πιστοποιείται ότι το παρόν
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι
προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων και φράσεων όπως «πιστεύει»,
«ενδέχεται», «θα», «πρέπει», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλων συγκρίσιμων όρων
και φράσεων και το αρνητικό των προαναφερθεισών δηλώσεων. Εκ φύσεως, οι προβλέψεις αυτές
εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των
προβλέψεων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν
τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή
σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες
και υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μεταβαλλόμενων συνθηκών στις
επιχειρήσεις ή στην αγορά. Ενόψει των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων, οποιεσδήποτε
προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην
πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι αυτές οι τάσεις ή δραστηριότητες θα συνεχισθούν και στο
μέλλον. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις
προβλέψεις.
Η απόφαση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας
14 Νοεμβρίου 2014 πρέπει να βασίζεται σε μελέτη όλων συνολικά των πληροφοριών που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό Δελτίο της
Τράπεζας ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014. Τέτοια πιθανή απόφαση συνεπάγεται κινδύνους, οι
κυριότεροι από τους οποίους περιγράφονται στο Μέρος ΙΙ του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, ενώ επιπρόσθετοι κίνδυνοι συμπεριλαμβάνονται στο παρόν
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο.
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1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Παράγραφος Β.4α. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με τις πιο κάτω προσθήκες:
Β.4α. Σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις
(α) Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων
Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής με άντληση €201 εκατ. περίπου (πριν την
αφαίρεση των εξόδων έκδοσης), υπερκαλύπτοντας την κεφαλαιακή ανάγκη των €105
εκατ. που κατέδειξε το «ακραίο σενάριο» της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ και της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων
ενεργητικού (AQR) και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου
(Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις 30
Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές διαμορφώνεται σε 12,8%
υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο ελάχιστο εποπτικό δείκτη.
(β) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολόγησης, η ΕΚΤ
επικοινώνησε γραπτώς με την Τράπεζα, ζητώντας από την Τράπεζα να επισκοπήσει, σε
μελλοντική βάση, πολιτικές και διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τις
προβλέψεις. Η Τράπεζα προβαίνει σε αξιολόγηση των εισηγήσεων της ΕΚΤ και αναμένεται
να υιοθετήσει τις πλείστες από αυτές. Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει,
σχεδόν στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα του AQR, στα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου
2014.
(γ) Η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2015 ότι η πρόσφατη συναλλαγματική
μεταβολή του Ελβετικού Φράγκου έναντι του Ευρώ δεν αναμένεται να έχει ουσιώδεις
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Στην
ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι, η Τράπεζα προβαίνει σε συστηματική αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, ενώ τονίστηκε
ότι η Τράπεζα δεν είναι εκτεθειμένη με οποιονδήποτε τρόπο σε διαδικτυακές ή άλλες
πλατφόρμες εμπορίας συναλλάγματος.
Η Παράγραφος Β.6. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με τα πιο κάτω στοιχεία,
αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες αναφορές:
B.6.

Κύριοι Μέτοχοι

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους μετόχους που
κατέχουν, κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου,
κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό πέραν του 5% της ονομαστικής αξίας του
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
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Άμεση
Συμμετοχή

Έμμεση
Συμμετοχή

Συνολική
συμμετοχή

Ποσοστό
%

Third Point Hellenic Recovery Fund L.P.1 .

2.509.581.998

-

2.509.581.998

27,0

Wargaming Public Company Ltd ............

2.460.674.507

-

2.460.674.507

26,5

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ ..........

993.980.796

-

993.980.796

10,7

Senvest International L.L.C. και Senvest
Master Fund, L.P. ...............................

467.768.245

-

467.768.245

5,0

Υποσύνολο ........................................

6.432.005.546

-

6.432.005.546

69,2

Λοιποί μέτοχοι .....................................

2.868.968.374

30,8

Σύνολο .............................................

9.300.973.920

100

Όνομα μετόχου

1

Το εγγεγραμμένο όνομα στο Μητρώο Μετόχων είναι CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P.

Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου, η Third Point Hellenic Recovery Fund L.P. κατέχει, άμεσα και
έμμεσα, 7.692.305 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, η Wargaming Public
Company Ltd κατέχει, άμεσα και έμμεσα, 8.000.000 MAK 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το
κάθε ένα, η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ κατέχει, άμεσα και έμμεσα, 23.441 ΜΑΚ 1
ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, και η Senvest International L.L.C. και η Senvest
Master Fund, L.P. κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, 177.947 ΜΑΚ 1 ονομαστικής αξίας €1,00
το κάθε ένα, και 12.137.634 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα . Σύμφωνα με
τους όρους έκδοσης των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2, ενδέχεται όπως αυτά μετατραπούν σε
Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας.
Η μετοχική βάση της Τράπεζας κατά τις 20 Ιανουαρίου 2015 αποτελείται από 26.964
μετόχους.
Η Παράγραφος Β.7. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, στο σημείο 6. της ανάλυσης “Εννιαμηνία που
έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Επισκοπημένη)” επικαιροποιείται με την πιο κάτω
αναφορά:
Β.7.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του
Ομίλου (Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις
30 Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές διαμορφώνεται σε
12,8%.
Η Παράγραφος Γ.3. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με την πιο κάτω προσθήκη:
Γ.3.

Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και ονομαστική αξία ανά μετοχή

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν κεφάλαιο της
Τράπεζας κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου
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είναι €93.009.739,20 διαιρεμένο σε 9.300.973.920 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,01 η κάθε μια.
Η Παράγραφος Γ.6. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με τις πιο κάτω προσθήκες:
Γ.6.

Διαπραγμάτευση κινητών αξιών

(α) Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 5.364.374.709 μετοχών της
Ελληνικής Τράπεζας που προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και
του Δικαιώματος Προεγγραφής.
(β) Στις 3 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της όπως προχωρήσει
άμεσα με την έναρξη των αναγκαίων διαδικασιών για παράλληλη εισαγωγή (dual listing)
των εισηγμένων στο ΧΑΚ αξιών της και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»). Στη
συγκεκριμένη ανακοίνωση διευκρινίστηκε ότι οι αξίες της Ελληνικής Τράπεζας θα
συνεχίσουν να είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Τράπεζα υπέβαλε
αίτηση στο ΧΑ, για Δευτερογενή Εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του ΧΑ (α) του συνόλου των
9.300.973.920 Συνήθων Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια, (β) του συνόλου
των 4.265.473.931 Μη Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2016 ονομαστικής αξίας €0,01 το
κάθε ένα, (γ) του συνόλου των 1.597.679 ΜΑΚ 1 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα,
και (δ) του συνόλου των 128.070.047 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα.
Η Παράγραφος Δ.3. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με την προσθήκη της πιο
κάτω ενότητας:
Δ.3.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εισαγωγή των τίτλων της Τράπεζας στο ΧΑ.


Υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της Τράπεζας στο
ΧΑ να διαρκέσει αρκετό καιρό, να καθυστερήσει, να μην ολοκληρωθεί ή και να
ακυρωθεί.



Υπάρχει κίνδυνος να μη δημιουργηθεί ενεργή αγορά για τους τίτλους της Τράπεζας
στο ΧΑ και να μην υπάρξει επαρκής ρευστότητα.



Τυχόν αρνητικές εξελίξεις στο οικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας
ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά και την τιμή διαπραγμάτευσης των τίτλων
της Τράπεζας.



Τυχόν έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς και ουσιωδώς την αξία των τίτλων που
διαπραγματεύονται στο ΧΑ, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων της Τράπεζας.



Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί σημαντικά η εμπορευσιμότητα των τίτλων της
Τράπεζας στο ΧΑΚ.
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Η Παράγραφος Ε.2α. του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με τις πιο κάτω προσθήκες:
Ε.2α. Λόγοι προσφοράς και χρήση των εσόδων
(α) Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων
Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής με άντληση €201 εκατ. περίπου (πριν την
αφαίρεση των εξόδων έκδοσης), υπερκαλύπτοντας την κεφαλαιακή ανάγκη των €105
εκατ. που κατέδειξε το «ακραίο σενάριο» της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ και της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων
ενεργητικού (AQR) και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου
(Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις 30
Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές διαμορφώνεται σε 12,8%
υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο ελάχιστο εποπτικό δείκτη.
(β) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολόγησης, η ΕΚΤ
επικοινώνησε γραπτώς με την Τράπεζα, ζητώντας από την Τράπεζα να επισκοπήσει, σε
μελλοντική βάση, πολιτικές και διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τις
προβλέψεις. Η Τράπεζα προβαίνει σε αξιολόγηση των εισηγήσεων της ΕΚΤ και αναμένεται
να υιοθετήσει τις πλείστες από αυτές. Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει,
σχεδόν στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα του AQR, στα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου
2014.
2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μεταξύ της δεύτερης και τρίτης παραγράφου της Παραγράφου 3.9 του Μέρους II. του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, προστίθεται η
ακόλουθη νέα παράγραφος:
Τον Ιανουάριο του 2015, το Ελβετικό Φράγκο ανατιμήθηκε σημαντικά έναντι του Ευρώ και
άλλων κύριων νομισμάτων. Εν όψει του γεγονότος ότι ο Όμιλος έχει παραχωρήσει αριθμό
δανείων σε Ελβετικό Φράγκο, η αλλαγή στη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ έναντι του
Ελβετικού Φράγκου, έχει οδηγήσει σε αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της
Τράπεζας, εκφραζόμενο σε Ευρώ, και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των προβλέψεων.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε Ελβετικό Φράγκο αποτελεί ένα μικρό ποσοστό
του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις αξιολογήσεις του δημόσιου χρέους της Κύπρου στην
πρώτη παράγραφο της Παραγράφου 3.14. του Μέρους II. του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιούνται ως ακολούθως:
H αξιολόγηση του δημόσιου χρέους της Κύπρου έχει αναβαθμιστεί από την Moody’s στις
14 Νοεμβρίου 2014 από Caa3 σε B3 (με σταθερό ορίζοντα). Οι υπόλοιπες αξιολογήσεις
του δημόσιου χρέους της Κύπρου από την Standard and Poor’s Financial Services LLP και
από τους Fitch δεν παρουσίασαν οποιαδήποτε μεταβολή κατά την ημερομηνία του
παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.

9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η τελευταία παράγραφος της Παραγράφου 3.25 του Μέρους II. του Ενημερωτικού Δελτίου
της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
Επιπρόσθετα, τυχόν σημαντική υποτίμηση του Ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων (π.χ. του
Ελβετικού Φράγκου ή του Αμερικανικού Δολαρίου), στα οποία έχουν χορηγηθεί δάνεια σε
πελάτες, θα οδηγήσει σε αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και σε
αύξηση των σταθμισμένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, με αρνητική επίδραση
στους κεφαλαιακούς δείκτες. Μία τέτοια εξέλιξη ενδεχομένως να οδηγήσει επίσης σε
αύξηση των προβλέψεων στα δάνεια σε ξένο νόμισμα με αρνητικές επιπτώσεις και στην
κερδοφορία του Ομίλου.
Το Μέρος ΙΙ. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014,
επικαιροποιείται με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, της πιο κάτω ενότητας (συνεχίζοντας
την αρίθμηση του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου
2014):
7.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑ

7.1. Υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της
Τράπεζας στο ΧΑ να διαρκέσει αρκετό καιρό, να καθυστερήσει, να μην
ολοκληρωθεί ή και να ακυρωθεί.
Παρότι η Τράπεζα σκοπεύει να αιτηθεί την εισαγωγή όλων των τίτλων της στο ΧΑ, δεν
υπάρχει διαβεβαίωση όσον αφορά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την
πραγματοποίηση της εισαγωγής. Περαιτέρω, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το
ΧΑ θα εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των τίτλων της Τράπεζας ή ορισμένων εξ
αυτών, ή ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας θα δώσει τη σύμφωνο γνώμη της
για την εισαγωγή του συνόλου των τίτλων της Τράπεζας ή ορισμένων εξ αυτών στο ΧΑ.
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατόν να μην ολοκληρωθεί η εισαγωγή του συνόλου
των τίτλων της Τράπεζας ή ορισμένων εξ αυτών στο ΧΑ.
Επιπρόσθετα, υπάρχει ο κίνδυνος η διαδικασία για εισαγωγή των τίτλων της Τράπεζας στο
ΧΑ να ακυρωθεί από την ίδια την Τράπεζα για οικονομικούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους.
Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία αίτησης εισαγωγής των τίτλων της Τράπεζας στο
ΧΑ πιθανόν να αποδειχθεί χρονοβόρα μέχρι να υλοποιηθεί, να καθυστερήσει ή και να
ακυρωθεί, λόγω εξελίξεων ή κινδύνων που σχετίζονται με την Ελλάδα.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι επενδυτές δεν θα δύνανται να εμπορεύονται τους τίτλους τους
στο ΧΑ.
7.2. Υπάρχει κίνδυνος να μη δημιουργηθεί ενεργή αγορά για τους τίτλους της
Τράπεζας στο ΧΑ και να μην υπάρξει επαρκής ρευστότητα.
Στην περίπτωση που εισαχθούν οι τίτλοι της Τράπεζας στο ΧΑ, η Τράπεζα δεν μπορεί να
διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι θα αναπτυχθεί στο ΧΑ ενεργός αγορά διαπραγμάτευσης
των τίτλων της ή ότι η τιμή διαπραγμάτευσής τους δεν θα παρουσιάζει έντονες
διακυμάνσεις. Σημειώνεται ότι το ΧΑ παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με
άλλα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
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Υπάρχει ο κίνδυνος να μη δημιουργηθεί τελικά ενεργή αγορά για τους τίτλους της
Τράπεζας στο ΧΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής ρευστότητα για διενέργεια
χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Συνεπώς, οι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες
στη διάθεση των μετοχών τους στο ΧΑ, ειδικά στις περιπτώσεις που η προτιθέμενη
διάθεση θα αφορά μεγάλο αριθμό μετοχών.
Η τιμή διαπραγμάτευσης των τίτλων της Τράπεζας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς και
ουσιωδώς από τυχόν πωλήσεις σημαντικού αριθμού τίτλων της Τράπεζας ή από την
εκτίμηση ότι δυνατόν να λάβουν χώρα τέτοιες πωλήσεις.
7.3. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις στο οικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον της
Ελλάδας
ενδεχομένως
να
επηρεάσουν
αρνητικά
και
την
τιμή
διαπραγμάτευσης των τίτλων της Τράπεζας.
Στην περίπτωση που εισαχθούν οι τίτλοι της Τράπεζας στο ΧΑ, παράγοντες, εξελίξεις ή
γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά το οικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά και τις τιμές των αξιών που είναι εισηγμένες στο
ΧΑ, και δυνατόν να έχουν δυσμενή αντίκτυπο και στις τιμές και στην εμπορευσιμότητα
των αξιών της Τράπεζας.
Τέτοιοι παράγοντες, εξελίξεις ή γεγονότα που αφορούν το οικονομικό και πολιτικό
περιβάλλον της Ελλάδας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην πολιτική ηγεσία της
χώρας συνεπεία των εκλογών, ενδεχόμενη αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης και ως
αποτέλεσμα διενέργεια επαναληπτικών εκλογών σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλαγές στην
οικονομική πολιτική της χώρας, διακοπή του προγράμματος οικονομικής στήριξης από την
Τρόικα, αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της χώρας, εισαγωγή περιορισμών στη
διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό, αδυναμία ή απροθυμία εκπλήρωσης των διεθνών
συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, χρεοκοπία και έξοδο της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη ή ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εισαγωγή νέου εθνικού νομίσματος
που ενδεχομένως να είναι σημαντικά υποτιμημένο έναντι του Ευρώ.
7.4. Τυχόν έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς και ουσιωδώς την αξία των
τίτλων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ, συμπεριλαμβανομένων και των
τίτλων της Τράπεζας.
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή ακόμη και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τυχόν μετάβασή της σε νέο εθνικό νόμισμα ενδεχομένως να επηρεάσει
αρνητικά το ΑΕΠ της χώρας και την αξία των τίτλων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ.
Τυχόν υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος της Ελλάδας έναντι του Ευρώ,
ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά και ουσιωδώς όλα τα εγχώρια οικονομικά μεγέθη
στην Ελλάδα, καθώς και την αποτίμηση των αξιών που είναι εισηγμένοι στο ΧΑ,
συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων της Τράπεζας, εάν η αίτηση εισαγωγής εγκριθεί.
Περαιτέρω, αρνητικά γεγονότα, όπως αυτά που περιγράφονται αμέσως πιο πάνω,
ενδεχομένως να δημιουργήσουν λειτουργικά προβλήματα στην κοινή πλατφόρμα
διαπραγμάτευσης ΧΑΚ και ΧΑ, η οποία στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο κοινό νόμισμα που
διαπραγματεύονται οι αξίες σ΄ αυτήν ή και να οδηγήσουν σε ακύρωση της συνεργασίας
των δύο Χρηματιστηρίων.
Επιπρόσθετα, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, πιθανό να αυξηθεί και ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, καθώς ενδεχομένως να μεταφράζεται η τιμή της κάθε αξίας στο νόμισμα που
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χρησιμοποιείται στην κάθε χώρα, με αποτέλεσμα διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των δύο χωρών να επηρεάζουν την τιμή των αξιών της
Τράπεζας στο τοπικό νόμισμα των επενδυτών. Το ίδιο θα ισχύει και σε οποιαδήποτε
καταβολή μερισμάτων σε μετρητά, αφού ενδεχομένως η πιθανή μετατροπή στο νόμισμα
της κάθε χώρας να υπόκειται σε διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
7.5. Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί σημαντικά η εμπορευσιμότητα των τίτλων
της Τράπεζας στο ΧΑΚ.
Οι αξίες της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, και ιδιαίτερα τα χρεόγραφα και
αξιόγραφα, παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή ρευστότητα και εμπορευσιμότητα. Στην
περίπτωση που οι τίτλοι της Τράπεζας εισαχθούν στο ΧΑ, ενδέχεται η μεγαλύτερη
συναλλακτική δραστηριότητα των τίτλων της Τράπεζας να μεταφερθεί σταδιακά στο ΧΑ.
Αυτό πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των τίτλων που
είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει υφιστάμενους κατόχους
τίτλων της Τράπεζας σε μεταφορά των αξιών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο
του ΧΑΚ στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών του ΧΑ με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη
αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε τίτλους της Εταιρείας στο ΧΑ.
3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου
ενέκρινε
το
περιεχόμενο
του
παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ως τροποποιήθηκε), και του Κανονισμού 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στην Τράπεζα.
Η Τράπεζα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο
μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων
γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας είναι, επίσης, συλλογικά και ατομικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό
Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου
του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 114(Ι)/2005, ως τροποποιήθηκε), το
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους Διοικητικούς
Συμβούλους:
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Όνομα Διοικητικού Σύμβουλου
Ειρένα Α. Γεωργιάδου ..........................
Bert Pijls ............................................
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος .....................
David Whalen Bonanno ........................
Ιωάννης Α. Μάτσης..............................
Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου ...........
Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου ...............
Γεώργιος Φεραίος ................................
Δρ. Ανδρέας Γ. Χαρίτου ........................
Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής .............

Ιδιότητα
Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Πρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος /
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, η οποία υπογράφει το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό
Δελτίο. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο
μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες
απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

4.

πληροφορίες θα

μπορούν

να

(α)

Στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Ελληνικής Τράπεζας στα τηλέφωνα
+357 22500649, +357 22500650 και +357 22500651.

(β)

Στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων της Ελληνικής Τράπεζας στο τηλέφωνο
+357 22500794.

(γ)

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ στα
τηλέφωνα +357 22500100 και +357 22500140.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα πιο κάτω επικαιροποιούν και συμπληρώνουν τις Παραγράφους 2., 6., 11. και 12. του
Μέρους IV. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014:
(α) Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής
ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Από αυτήν τη διαδικασία προέκυψαν
5.364.374.709 Νέες Μετοχές, με αποτέλεσμα το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο
της Τράπεζας να ανέλθει στα €93.009.739,20 διαιρεμένο σε 9.300.973.920 Συνήθεις
Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
(β) Οι Επιστολές Παραχώρησης των Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των
Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής ταχυδρομήθηκαν στους
δικαιούχους μετόχους στις 22 Δεκεμβρίου 2014.
(γ) Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών που
προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος
Προεγγραφής.
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(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε εντός 30
εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2015
συμπεριλαμβανομένης, να αντλήσει μέχρι €20.269.654 μέσω της έκδοσης Νέων Μετοχών
που αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και τα οποία δεν έχουν
καλυφθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, εάν το κρίνει σκόπιμο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα διαθέσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τις εν
λόγω Νέες Μετοχές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, μέσω διαδικασίας την οποία το ίδιο θα
καθορίσει, σε τιμή ίση με την Τιμή Άσκησης, δηλαδή €0,0375 ανά Νέα Μετοχή, εφόσον η
διάθεση αυτών των Νέων Μετοχών δεν προκαλεί την απόκτηση από τέτοιο επενδυτή
ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Έκδοσης. Η διάθεση και
διανομή των εν λόγω Νέων Μετοχών δεν θα συνιστά στο κράτος που πραγματοποιείται
δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της εκεί εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.
5.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Τα σημεία των Παραγράφων 6. και 15. του Μέρους IV του Ενημερωτικού Δελτίου της
Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, όπου αναφέρονται στην Εισαγωγή ή/και
Διαπραγμάτευση, επικαιροποιούνται με την πιο κάτω προσθήκη:
Στις 3 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της όπως προχωρήσει
άμεσα με την έναρξη των αναγκαίων διαδικασιών για παράλληλη εισαγωγή (dual listing)
των εισηγμένων στο ΧΑΚ αξιών της και στο ΧΑ. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση
διευκρινίστηκε ότι οι αξίες της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένες στο
ΧΑΚ. Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κατάληξη
αυτής της διαδικασίας, καθώς και για το χρόνο που θα απαιτηθεί. Στις 19 Ιανουαρίου
2015, η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση στο ΧΑ, για Δευτερογενή Εισαγωγή στην Αγορά Αξιών
του ΧΑ (α) του συνόλου των 9.300.973.920 Συνήθων Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01
η κάθε μια, (β) του συνόλου των 4.265.473.931 Μη Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2016
ονομαστικής αξίας €0,01 το κάθε ένα, (γ) του συνόλου των 1.597.679 ΜΑΚ 1
ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, και (δ) του συνόλου των 128.070.047 ΜΑΚ 2
ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα.
Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη αναφορά γίνεται σε άλλες Παραγράφους του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, σε σχέση με τη
διαπραγμάτευση αξιών της Τράπεζας, πέραν απ’ αυτές που αναφέρονται πιο πάνω,
επικαιροποιείται με την πιο πάνω σχετική προσθήκη.
6.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Παράγραφος 13. του Μέρους IV και οι Παράγραφοι 12.1 και 12.2 του Μέρους V. του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιούνται
με τις πιο κάτω προσθήκες:
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής, η Τράπεζα άντλησε €201 εκατ. περίπου (πριν την αφαίρεση
των εξόδων έκδοσης), που υπερκαλύπτουν την κεφαλαιακή ανάγκη των €105 εκατ. που
κατέδειξε το «ακραίο σενάριο» της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και
της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).
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Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολόγησης, η ΕΚΤ
επικοινώνησε γραπτώς με την Τράπεζα, ζητώντας από την Τράπεζα να επισκοπήσει, σε
μελλοντική βάση, πολιτικές και διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τις
προβλέψεις. Η Τράπεζα προβαίνει σε αξιολόγηση των εισηγήσεων της ΕΚΤ και αναμένεται
να υιοθετήσει τις πλείστες από αυτές. Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει,
σχεδόν στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα του AQR, στα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου
2014.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου
(Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις 30
Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, διαμορφώνεται σε 12,8%,
υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο ελάχιστο εποπτικό δείκτη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε εντός 30
εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2015
συμπεριλαμβανομένης, να αντλήσει μέχρι €20.269.654, μέσω της έκδοσης Νέων Μετοχών
που αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και τα οποία δεν έχουν
καλυφθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, εάν το κρίνει σκόπιμο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα διαθέσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τις εν
λόγω Νέες Μετοχές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, μέσω διαδικασίας την οποία το ίδιο θα
καθορίσει, σε τιμή ίση με την Τιμή Άσκησης, δηλαδή €0,0375 ανά Νέα Μετοχή, εφόσον η
διάθεση αυτών των Νέων Μετοχών δεν προκαλεί την απόκτηση από τέτοιο επενδυτή
ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Έκδοσης. Η διάθεση και
διανομή των εν λόγω Νέων Μετοχών δεν θα συνιστά στο κράτος που πραγματοποιείται
δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της εκεί εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη αναφορά γίνεται σε άλλες Παραγράφους του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, σε σχέση με την
άντληση κεφαλαίων μέσω της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής, πέραν απ’ αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, επικαιροποιείται
με την πιο πάνω σχετική προσθήκη.
7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14(6) και 14(7) του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 (ως τροποποιήθηκε), επενδυτές οι οποίοι έχουν
συμφωνήσει ή δεσμευθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη δημοσίευση του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου να αποκτήσουν Νέες Μετοχές, στα πλαίσια της
διάθεσης Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
που αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και τα οποία δεν έχουν
καλυφθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, δικαιούνται να
υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και
δέσμευση που έχουν αναλάβει υπό την προϋπόθεση ότι το νέο στοιχείο ή ουσιώδες
σφάλμα ή ανακρίβεια που αναφέρεται στο άρθρο 14(1) του Περί Δημοσίας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 (ως τροποποιήθηκε), προέκυψε πριν από την
οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών σε αυτούς.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται εντός προθεσμίας
δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται εγγράφως, μέσω
15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
επιστολής η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα με τηλεομοιότυπο ή άλλο
ηλεκτρονικό μέσο στην Τράπεζα ή να υποβάλλεται έγκαιρα σε οποιοδήποτε κατάστημα της
Τράπεζας και τέτοια επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ονόματος
τέτοιου επενδυτή, της διεύθυνσής του και τις πληροφορίες σχετικά με τη μερίδα του στο
ΧΑΚ. Τέτοιες επιστολές, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκή στοιχεία για αναγνώριση του
υπαναχωρούντος επενδυτή, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Τράπεζα.
Δεν υφίσταται οποιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης αναφορικά με τις Νέες Μετοχές που
έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου.
8.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ

Η Παράγραφος 7.1. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας
14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με την προσθήκη των πιο κάτω:
Στις 23 Δεκεμβρίου 2014 ο κ. Ιωάννης Χ. Χαριλάου και ο κ. Βάσος Γ. Κωμοδρόμος
παραιτήθηκαν με άμεση ισχύ από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και των διαφόρων επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχαν.
Στις 9 Ιανουαρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συμβόλαιο του κ. Μαρίνου
Γιαννόπουλου για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, έληξε στις
8 Ιανουαρίου 2015 και δεν ανανεώθηκε λόγω της αναμενόμενης επικείμενης έγκρισης από
τις αρμόδιες αρχές του διορισμού του κ. Bert Pijls ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή
του Ομίλου. Ο κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος παραμένει ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Στις 12 Ιανουαρίου 2015, η ΕΚΤ ενέκρινε το διορισμό του κ. Bert Pijls στη θέση του
Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, ενώ στις 16 Ιανουαρίου 2015 σε συνεδρία
του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διόρισε τον κ. Bert Pijls στη θέση του
Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ο κύριος Bert Pijls δεν
κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον (άμεσο ή έμμεσο) στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ή
οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες της Τράπεζας.
Πιο κάτω παρουσιάζεται το βιογραφικό σημείωμα του κ. Bert Pijls:
Henricus
Lambertus (Bert)
Pijls

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1965 στο Nijmegen της Ολλανδίας.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων (B.B.A.) στο Πανεπιστήμιο
Nijenrode στο Breukelen της Ολλανδίας και International
Management (M.I.M.) στο American Graduate School of
International Management (Thunderbird) στο Φοίνιξ της Αριζόνας
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Άρχισε την καριέρα του το 1990 στη Citigroup, όπου για τα
επόμενα δέκα χρόνια εργάστηκε στις θέσεις Financial Analyst,
Assistant Branch Manager, Sales & Service Manager, District
Director, Managing Director και Marketing Director στη Γερμανία,
το Βέλγιο και τις Η.Π.Α. Το 1999 ανέλαβε ως Executive Vice
President,
Strategic
Planning
της
νεοφυούς
εταιρείας
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Διαδικτύου Moneyunion Inc. στη
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Νέα Υόρκη. Ένα χρόνο αργότερα, μετακινήθηκε στην Egg Banking
Plc ως Banking Product Director στο Λονδίνο και το 2002 ως
Programme Director στο Παρίσι. Εντάχθηκε στην American Express
το 2004 ως Vice President, International Personal and Small
Business Lending στο Λονδίνο. Επέστρεψε στη Citigroup το 2005
ως Country Business Manager, Consumer & SME στη Τσεχία, μετά,
το 2008 έγινε CEO, Egg Banking Plc και Managing Director,
Consumer Banking UK και το 2011 Managing Director, Business
Development & Re-engineering, EMEA Consumer. Το 2012,
εντάχθηκε στη British Gas / Centrica ως Managing Director,
Customer Services & Commercial μέχρι τον Ιούνιο του 2014.
Από τις 12 Ιανουαρίου 2015 κατέχει τη θέση του Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας
Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, όντας ο πρώτος ΑΕΔ τράπεζας που
έτυχε του ελέγχου και της έγκρισης του νεοσυσταθέντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).
Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού
Τράπεζας στις 16 Ιανουαρίου 2015.

Συμβουλίου

της

Ελληνικής

Περαιτέρω, η τελευταία παράγραφος του βιογραφικού σημειώματος του κ. Μαρίνου
Γιαννόπουλου επικαιροποιείται ως ακολούθως:
Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014
και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου 2014, αξίωμα από το οποίο
παραιτήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 όταν διορίστηκε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για περίοδο τεσσάρων
μηνών.
Η Παράγραφος 7.3. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας
14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με τη διαγραφή της αναφοράς στον κ. Μαρίνο
Γιαννόπουλο και την προσθήκη του κ. Bert Pijls ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.
9.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, οι πίνακες στις Παραγράφους 7.5.1. και 7.5.2. του
Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014,
επικαιροποιούνται ως ακολούθως:
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, το
συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων (άμεση και έμμεση συμμετοχή) στο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
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Άμεση
συμμετοχή

Έμμεση
συμμετοχή

Συνολική
συμμετοχή

Ποσοστό
%

Ειρένα Α. Γεωργιάδου .....................

-

-

-

-

Bert Pijls.......................................

-

-

-

-

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος ................

-

-

-

-

David Whalen Bonanno ..................

-

-

-

-

Ιωάννης Α. Μάτσης ........................

-

121.605

121.605

0,0013

Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου ......

12.000

-

12.000

0,00013

Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου..........

-

-

-

-

Γεώργιος Φεραίος ..........................

-

-

-

-

Δρ. Ανδρέας Γ. Χαρίτου ..................

-

-

-

-

Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής .......

-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ......................................

12.000

121.605

133.605

0,00143

Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου κανένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει, άμεσα ή/και έμμεσα, είτε ΜΑΚ 1, είτε
ΜΑΚ 2.
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, το
συμφέρον των βασικών διευθυντικών στελεχών (άμεση και έμμεση συμμετοχή), όπως
αυτά καθορίστηκαν από την Τράπεζα για σκοπούς ετοιμασίας του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Άμεση
συμμετοχή

Έμμεση
συμμετοχή

Συνολική
συμμετοχή

Ποσοστό
%

Αντώνης Ρούβας .............................

-

-

-

-

Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου .....................

66.496

-

66.496

0,00071

Γιώργος Ευριπίδου ..........................

-

194.343

194.343

0,00208

Γιώργος Καραγιώργης ......................

79.847

619.534

699.381

0,00749

Πέτρος Ιωαννίδης ...........................

42.332

2.925

45.257

0,00048

Ιωάννης Τελώνης............................
Μαρίνος Αθανασιάδης ......................

2
84.824

-

2
84.824

0,00091

Φοίβος Λεοντίου .............................

67.315

49.797

117.112

0,00125

Νίκος Χατζημάρκου .........................
Νίκη Νικολαϊδου Χατζηξενοφώντος....

6
264.516

560
5.855

566
270.371

0,00001
0,00290

Ανδρέας Λάμπρου ...........................

-

-

-

-

Αντρέας Σταύρου ............................

-

-

-

-

Αντρέας Παπαδόπουλος ...................

5.762.747

-

5.762.747

0,06195

Χαράλαμπος Μουσουλίδης ................

-

53.267

53.267

0,00057

ΣΥΝΟΛΟ .......................................

6.368.085

926.281

7.294.366

0,07837
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10.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η Παράγραφος 7.6.1. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου
πίνακα που παρουσιάζει τις συμμετοχές του κ. Bert Pijls στα διοικητικά συμβούλια άλλων
εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Καθεστώς Εταιρείας

Συμμετοχή
Σήμερα

British Gas Services Limited...................................

Ιδιωτική

ΟΧΙ

Canada Square Operations Limited .........................

Ιδιωτική

ΟΧΙ

Citibank International Limited ................................

Ιδιωτική

ΟΧΙ

CitiFinancial Europe Plc .........................................

Δημόσια

ΟΧΙ

Egg Financial Intermediation Ltd ............................

Ιδιωτική

ΟΧΙ

Future Mortgages Limited ......................................

Ιδιωτική

ΟΧΙ

Όνομα Στελέχους και Ονόματα Εταιρειών
Bert Pijls

11.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο που αναφέρεται
στις Παραγράφους 8.1.2. και 13. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι €93.009.739,20 διαιρεμένο σε
9.300.973.920 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια. Σημειώνεται ότι
στις 12 Δεκεμβρίου 2014 εκδόθηκαν 5.364.374.709 Νέες Μετοχές που προέκυψαν από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του
Δικαιώματος Προεγγραφής.
Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη αναφορά γίνεται σε άλλες Παραγράφους του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, σε σχέση με το
εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν απ’ αυτές που αναφέρονται πιο πάνω,
επικαιροποιείται με την πιο πάνω σχετική προσθήκη.
12.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ο πίνακας της Παραγράφου 8.2. του Μέρους V του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, που παρουσιάζει
τους μετόχους που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό πέραν του 5% της
ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα, ενώ κάτω απ΄ αυτόν παρουσιάζονται
επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την κατοχή ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 από αυτούς τους
κύριους μετόχους, καθώς και σε σχέση με τη μετοχική βάση της Τράπεζας. Τα στοιχεία
που αναφέρονται κατωτέρω είναι αυτά που ισχύουν κατά την ημερομηνία του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
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Άμεση
συμμετοχή

Έμμεση
Συμμετοχή

Συνολική
συμμετοχή

Ποσοστό
%

Third Point Hellenic Recovery Fund L.P.1 .

2.509.581.998

-

2.509.581.998

27,0

Wargaming Public Company Ltd ............

2.460.674.507

-

2.460.674.507

26,5

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ ..........

993.980.796

-

993.980.796

10,7

Senvest International L.L.C. και Senvest
Master Fund, L.P. ................................

467.768.245

-

467.768.245

5,0

Υποσύνολο ........................................

6.432.005.546

-

6.432.005.546

69,2

Λοιποί μέτοχοι .....................................

2.868.968.374

30,8

Σύνολο .............................................

9.300.973.920

100

Όνομα μετόχου

1

Το εγγεγραμμένο όνομα στο Μητρώο Μετόχων είναι CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P.

Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου η Third Point Hellenic Recovery Fund L.P. κατέχει, άμεσα και
έμμεσα, 7.692.305 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, η Wargaming Public
Company Ltd κατέχει, άμεσα και έμμεσα, 8.000.000 MAK 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το
κάθε ένα, η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ κατέχει, άμεσα και έμμεσα, 23.441 ΜΑΚ 1
ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, και η Senvest International L.L.C. και η Senvest
Master Fund, L.P. κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, 177.947 ΜΑΚ 1 ονομαστικής αξίας €1,00
το κάθε ένα, και 12.137.634 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα. Σύμφωνα με
τους όρους έκδοσης των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2, ενδέχεται όπως αυτά μετατραπούν σε
Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας.
Η μετοχική βάση της Τράπεζας κατά τις 20 Ιανουαρίου 2015 αποτελείται από 26.964
μετόχους.
13.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

Η Παράγραφος 12.2. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, επικαιροποιείται με την πιο κάτω προσθήκη:
Η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2015 ότι η πρόσφατη συναλλαγματική
μεταβολή του Ελβετικού Φράγκου έναντι του Ευρώ δεν αναμένεται να έχει ουσιώδεις
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Στην
ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι, η Τράπεζα προβαίνει σε συστηματική αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, ενώ τονίστηκε
ότι η Τράπεζα δεν είναι εκτεθειμένη με οποιονδήποτε τρόπο σε διαδικτυακές ή άλλες
πλατφόρμες εμπορίας συναλλάγματος.
14.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο πίνακας στην Παράγραφο 13. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, διαμορφώθηκε κατά τις 20 Ιανουαρίου 2015 ως
ακολούθως:

20

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέτοχοι

Αριθμός Συνήθων Μετοχών

Ποσοστό

Νομικά πρόσωπα εσωτερικού ......................

4.068.403.087

43,74%

Νομικά & Φυσικά πρόσωπα εξωτερικού ........

4.047.598.744

43,52%

Φυσικά πρόσωπα εσωτερικού......................

730.066.921

7,85%

Εκκλησιαστικά Ιδρύματα εσωτερικού ...........

388.403.817

4,18%

Ταμεία Προνοίας εσωτερικού .....................

66.501.351

0,71%

Σύνολο ...................................................

9.300.973.920

100%

15.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Παράγραφος 14. του Μέρους V. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας
14 Νοεμβρίου 2014, αντικαθίσταται με τα πιο κάτω:
Οι Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ με σύμβολο
διαπραγμάτευσης HB (με λατινικούς χαρακτήρες) και ΕΛΗΤ (με ελληνικούς χαρακτήρες).
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται η μέγιστη και ελάχιστη χρηματιστηριακή τιμή για τις
περιόδους που αναφέρονται.
Συνήθεις Μετοχές
Τιμή €
Μέγιστη

Ελάχιστη

Περίοδος πιο πρόσφατων μηνών
Ιανουάριος 2015 (μέχρι 23 Ιανουαρίου 2015) ................

0,043

0,039

Δεκέμβριος 2014 ........................................................

0,048

0,038

Νοέμβριος 2014 .........................................................

0,066

0,039

Οκτώβριος 2014 .........................................................

0,082

0,072

Σεπτέμβριος 2014 .......................................................

0,084

0,073

Αύγουστος 2014 .........................................................

0,087

0,078

Ιούλιος 2014 .............................................................

0,091

0,082

Ιούνιος 2014 .............................................................

0,092

0,078

Μάιος 2014 ................................................................

0,085

0,072

2014.........................................................................

0,145

0,038

2013.........................................................................

0,178

0,047

2012.........................................................................

0,380

0,161

2011.........................................................................

0,950

0,307

2010.........................................................................

1,270

0,840

Πρώτο Τρίμηνο ..........................................................

0,145

0,078

Δεύτερο Τρίμηνο ........................................................

0,092

0,072

Τρίτο Τρίμηνο ............................................................

0,091

0,073

Τέταρτο Τρίμηνο.........................................................

0,082

0,038

Πρώτο Τρίμηνο ..........................................................

0,178

0,155

Δεύτερο Τρίμηνο ........................................................

0,174

0,098

Τρίτο Τρίμηνο ............................................................

0,107

0,051

Τέταρτο Τρίμηνο.........................................................

0,138

0,047

Έτος

Τρίμηνο 2014

Τρίμηνο 2013
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Τρίμηνο 2012
Πρώτο Τρίμηνο ..........................................................

0,380

0,283

Δεύτερο Τρίμηνο ........................................................

0,271

0,161

Τρίτο Τρίμηνο ............................................................

0,222

0,169

Τέταρτο Τρίμηνο.........................................................

0,213

0,161

Πρώτο Τρίμηνο ..........................................................

0,950

0,780

Δεύτερο Τρίμηνο ........................................................

0,900

0,590

Τρίτο Τρίμηνο ............................................................

0,640

0,380

Τέταρτο Τρίμηνο.........................................................

0,430

0,307

Τρίμηνο 2011

Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

16.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του
Ομίλου (Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις
30 Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, που αναφέρεται στην
Παράγραφο 3.1. στο Μέρος VII του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14
Νοεμβρίου 2014, διαμορφώνεται σε 12,8%.
Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη αναφορά γίνεται σε άλλες Παραγράφους του
Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014 (πέραν απ΄ αυτήν
που αναφέρεται πιο πάνω), σε σχέση με το Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του
Ομίλου (Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις
30 Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, επικαιροποιείται με τα
πιο πάνω σχετικά στοιχεία.
17.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο τέλος της Παραγράφου 3. του Μέρους ΙΧ. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας,
ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014, γίνεται η πιο κάτω προσθήκη:
Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι στις 02 Φεβρουαρίου 2015 θα
συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιό της για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, θέματα τα οποία
επηρεάζουν τη δομή του μετοχικού κεφαλαίου. Τέτοια θέματα θα περιλαμβάνουν πιθανή
ενοποίηση (reverse split) του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και συμπερίληψη
μετοχών στο πακέτο μεταβλητών αποδοχών εκτελεστικών διευθυντών. Τέτοιες ενέργειες
θα υπόκεινται σε έγκριση από τους μετόχους της Τράπεζας σε Γενική Συνέλευση, η οποία
θα συγκληθεί δεόντως, ενώ σχετικές ανακοινώσεις στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα γίνουν μετά τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
18.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΩΝ

ΤΗΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της όπως προχωρήσει
άμεσα με την έναρξη των αναγκαίων διαδικασιών για παράλληλη εισαγωγή (dual listing)
των εισηγμένων στο ΧΑΚ αξιών της και στο ΧΑ. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση
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διευκρινίστηκε ότι οι αξίες της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένες στο
ΧΑΚ.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, η παράλληλη εισαγωγή (dual
listing) αξιών αποσκοπεί, μεταξύ άλλων:
 στην ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητας των αξιών της,
 στη διασφάλιση πρόσβασης σε πιο ευρεία βάση επενδυτών, και
 στην ενίσχυση της προβολής και αξιοπιστίας της
Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα αυτής
της διαδικασίας, ούτε και για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της.
18.1. Πληροφορίες και Όροι σχετικά με τη Δευτερογενή Εισαγωγή στην Αγορά
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση στο ΧΑ, για Δευτερογενή Εισαγωγή
στην Αγορά Αξιών του ΧΑ (α) του συνόλου των 9.300.973.920 Συνήθων Μετοχών
ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια, (β) του συνόλου των 4.265.473.931 Μη
Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2016 ονομαστικής αξίας €0,01 το κάθε ένα, (γ) του συνόλου
των 1.597.679 ΜΑΚ 1 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, και (δ) του συνόλου των
128.070.047 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα.
Οι πιο πάνω τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας θα εισαχθούν στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την αίρεση πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής και
εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Ενημέρωση σχετικά με τη Δευτερογενή Εισαγωγή θα παρασχεθεί στους επενδυτές με
δελτίο τύπου μετά την έγκριση της αίτησης από το ΧΑ.
Δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω της Δευτερογενούς Εισαγωγής
και δεν θα εκδοθούν νέα Χρεόγραφα ή Αξιόγραφα. Περαιτέρω, οι τίτλοι της Τράπεζας θα
εξακολουθήσουν να είναι εισηγμένες πρωτογενώς στο ΧΑΚ.
18.2. Χρήσιμες Πληροφορίες
18.2.1. Χρηματιστήριο Αθηνών
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών o Όμιλος
Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX GROUP) είναι όμιλος εταιρειών που υποστηρίζουν την
οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ο όμιλος και οι θυγατρικές του
λειτουργούν τις οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, διενεργούν την εκκαθάριση
και το διακανονισμό των συναλλαγών και προμηθεύουν με ολοκληρωμένες λύσεις
πληροφορικής την ελληνική κεφαλαιαγορά.
18.2.2. Διαπραγμάτευση
Πλατφόρμα)
Α.

Αξιών

Εισηγμένων

στο

ΧΑ

και

στο

ΧΑΚ

(Κοινή

Γενικά

Ο όρος «Κοινή Πλατφόρμα» περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο τα κοινά τεχνολογικά
συστήματα (διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης) που
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Αγορών Αξιών του ΧΑ και του ΧΑΚ, καθώς και το
συμβατό θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τους κανόνες δραστηριοποίησης των
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συμμετεχόντων σε αυτές, με τη χρήση των κοινών τεχνολογικών συστημάτων. Επίσης,
περιλαμβάνει εργασίες που εκτελούνται από το ΧΑ και το ΧΑΚ για να διασφαλίσουν την
καθημερινή ομαλή λειτουργία των δύο αγορών.
Το ΧΑ και το ΧΑΚ λειτουργούν και εμφανίζονται στο ίδιο σύστημα, διατηρούν, ωστόσο,
την ανεξαρτησία και αυτονομία τους.
Για αξίες εταιρειών οι οποίες διαπραγματεύονται στο ΧΑ και στο ΧΑΚ (π.χ., μετοχές,
αξιόγραφα, χρεόγραφα) το σύνολο αυτών των αξιών είναι εισηγμένο και στα δύο
χρηματιστήρια και η εταιρεία υποχρεούται στην εισαγωγή και στα δύο χρηματιστήρια κάθε
συμπληρωματικής σειράς αξιών από αυτές που διαπραγματεύονται, με τη χρήση κοινού
κωδικού ISIN, ο οποίος εκδίδεται κατά την πρωτογενή εισαγωγή από το φορέα της έδρας
του εκδότη.
Η υλοποίηση των εταιρικών πράξεων και εισαγωγή τυχόν νέων μετοχών / χρεογράφων /
αξιόγραφων στα δύο χρηματιστήρια θα είναι ταυτόχρονη με συντονισμό των ενεργειών
τους.
Β.

Βασικά σημεία λειτουργίας της συνεργασίας μεταξύ του ΧΑ και του ΧΑΚ

Αναφορικά µε τη συνεργασία του ΧΑ και του ΧΑΚ ισχύουν τα εξής:
Β.1. Το ΧΑΚ χρησιμοποιεί, ως επεξηγείται πιο κάτω, τα ηλεκτρονικά συστήματα που
αναπτύσσει, εξελίσσει και χρησιμοποιεί το XA τα οποία είναι:



το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών («ΟΑΣΗΣ») για
τη διαπραγμάτευση όλων των προϊόντων των Αγορών του,
το Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») για την εκκαθάριση, διακανονισμό και
καταχώρηση των συναλλαγών.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την προαναφερόμενη συνεργασία, το σύστημα
διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ αποτελεί για τα δύο Χρηματιστήρια την Κοινή Πλατφόρμα για τη
διαπραγμάτευση των προϊόντων και των δύο Αγορών, ενώ για την εκκαθάριση και το
διακανονισμό των αξιών στο ΧΑΚ, το τελευταίο έχει προμηθευτεί από το ΧΑ και λειτουργεί
αυτόνομα το δικό του σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού ΣΑΤ για το οποίο όμως
λαμβάνει όποτε απαιτείται και τη σχετική υποστήριξη από το ΧΑ.
Υπάρχουν δύο κεντρικά αποθετήρια, ένα στο ΧΑ («Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών»,
«ATHEXCSD») για τίτλους (μετοχές, χρεόγραφα και αξιόγραφα) που είναι εισηγμένοι στην
Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιείται και για Διακανονισμό Συναλλαγών και Θεματοφυλακής
Ξένων Τίτλων («Investor CSD») για τίτλους εισηγμένους σε αλλοδαπές αγορές, και ένα
στο ΧΑΚ («Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ», «ΚΑΜ») για τίτλους εισηγμένους στην
Κύπρο.
Β.2. Τα Μέλη του ΧΑΚ, με αυτήν τους την ιδιότητα, πρόσθετα από τη χρήση του ΟΑΣΗΣ
για τη διαπραγμάτευση αξιών, εφόσον δραστηριοποιούνται ως χειριστές για τους τίτλους
του ΚΑΜ της Κύπρου, καθώς και ανάλογα οι θεματοφύλακες του ΚΑΜ, μπορούν,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες οθόνες του ΣΑΤ, να εκτελούν διάφορες λειτουργίες
(άνοιγμα λογαριασμού χειριστή και μερίδας επενδυτή), καθώς και στο χρηματικό
διακανονισμό εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το ίδιο ισχύει και για τα
Μέλη του ΧΑΚ που δραστηριοποιούνται ως εξ αποστάσεως μέλη (remote members) του
ΧΑ, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η δραστηριοποίησή τους ως χειριστές
αφορά τους τίτλους του ATHEXCSD του ΧΑ.
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Β.3. Τα Μέλη του ΧΑΚ, με την ιδιότητά τους αυτή, περιλαμβανομένων των εξ
αποστάσεως μελών (remote members), εκτελούν συναλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστημα
διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ από τα γραφεία τους. Οι χειριστές των συστημάτων του
συστήματος εκκαθάρισης / διακανονισμού ΣΑΤ (µέλη και θεματοφύλακες) είναι, επίσης,
συνδεδεμένοι (on line) στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΧΑΚ από τα γραφεία τους.
B.4. Τα Μέλη του ΧΑ, με αυτή τους την ιδιότητα, πρόσθετα από τη χρήση του ΟΑΣΗΣ για
τη διαπραγμάτευση αξιών, εφόσον δραστηριοποιούνται ως χειριστές για τους τίτλους του
ATHEXCSD, καθώς και ανάλογα οι θεματοφύλακες του ATHEXCSD, μπορούν,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες οθόνες του ΣΑΤ να εκτελούν διάφορες λειτουργίες
(άνοιγμα λογαριασμού χειριστή και μερίδας επενδυτή), καθώς και στο χρηματικό
διακανονισμό εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το ίδιο ισχύει και με τα
Μέλη του ΧΑ που δραστηριοποιούνται ως εξ αποστάσεως μέλη (remote members) του
ΧΑΚ, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η δραστηριοποίησή τους ως χειριστές
αφορά τους τίτλους του ΚΑΜ του ΧΑΚ.
B.5. Τα Μέλη του ΧΑ, με αυτήν την ιδιότητά τους, περιλαμβανομένων των εξ αποστάσεως
μελών (remote members), εκτελούν τις συναλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστημα
διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ από τα γραφεία τους. Οι χειριστές των συστημάτων του
συστήματος εκκαθάρισης / διακανονισμού ΣΑΤ (µέλη και θεματοφύλακες) είναι, επίσης,
συνδεδεμένοι (on line) στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΧΑ από τα γραφεία τους.
Γ.

Διαπραγμάτευση Αξιών Εισηγμένων στο XA και στο ΧΑΚ

Η διαπραγμάτευση αξιών, οι οποίες είναι εισηγμένες αξίες στο XA και στο ΧΑΚ, στην
περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος επιθυμεί να διαπραγματευθεί τους τίτλους του σε
αγορά διαφορετική από αυτήν που είναι καταχωρημένη, γίνεται αφού προηγουμένως ο
κάτοχος δώσει οδηγίες για μεταφορά των τίτλων του στο αποθετήριο τίτλων του
Χρηματιστηρίου που επιθυμεί, όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Γ.1. Μεταφορά τίτλων από το Μητρώο του ATHEXCSD στο ΚΑΜ του ΧΑΚ
Εάν επενδυτής επιθυμεί να μεταφέρει τους τίτλους του, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο
ATHEXCSD και διαπραγματεύονται στο XA, στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ,
θα πρέπει να ζητήσει από το χειριστή του Λογαριασμού του στο ΣΑΤ, όπου είναι
καταχωρημένοι οι τίτλοι, να καταχωρήσει αίτηση μεταφοράς σε άλλο σύστημα, για τον
αριθμό των τίτλων που επιθυμεί να μεταφέρει. Ο χειριστής θα καταχωρήσει την αίτηση
μεταφοράς µέσω της οθόνης του ΣΑΤ ”Application for transfer to another system”. Τα
στοιχεία που πρέπει να παραδώσει ο επενδυτής στο χειριστή του είναι ο κωδικός χειριστή
και ο λογαριασμός αξιών που τηρεί στο ΧΑΚ. Ταυτόχρονα, ο χειριστής δύναται να εκδώσει
σχετική βεβαίωση για την καταχωρηθείσα αίτηση. Στην περίπτωση που οι τίτλοι είναι
καταχωρημένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή, ο επενδυτής θα κάνει την
αντίστοιχη «Αίτηση μεταφοράς αξιών σε άλλο σύστημα» απευθείας στο ATHEXCSD, το
οποίο και θα εκτελεί τις αντίστοιχες κινήσεις.
Το ATHEXCSD αποστέλλει στο ΚΑΜ του ΧΑΚ την επόμενη ημέρα (Τ+1) μεταξύ 9.00 και
10.00 το πρωί, αρχείο που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες αιτήσεις μεταφοράς που
διενεργήθηκαν από τους χειριστές ΣΑΤ την προηγούμενη μέρα. Εφόσον δεν υπάρχουν
σφάλματα στα καταχωρηθέντα στοιχεία και πιστοποιηθεί η ταυτοποίηση του επενδυτή από
το ΚΑΜ του ΧΑΚ, οι εν λόγω αξίες καταχωρούνται στο λογαριασμό αξιών του επενδυτή
στο ΚΑΜ του ΧΑΚ και είναι άμεσα διαπραγματεύσιμες.
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Γ.2. Μεταφορά τίτλων από το ΚΑΜ του ΧΑΚ στο Μητρώο του ATHEXCSD
Εάν επενδυτής επιθυμεί να μεταφέρει στο ATHEXCSD τους τίτλους του, οι οποίοι είναι
καταχωρημένοι στο ΚΑΜ του ΧΑΚ και διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, θα πρέπει να ζητήσει
από το χειριστή του λογαριασμού του στο ΧΑΚ όπου είναι καταχωρημένοι οι τίτλοι, να
καταχωρήσει αίτηση μεταφοράς σε άλλο σύστημα, για τον αριθμό των τίτλων που επιθυμεί
να μεταφέρει. Ο χειριστής θα καταχωρήσει την αίτηση μεταφοράς µέσω της οθόνης του
”Application for transfer to another system”. Τα στοιχεία που πρέπει να παραδώσει ο
επενδυτής στο χειριστή του είναι ο κωδικός χειριστή και ο λογαριασμός αξιών που τηρεί
στο ATHEXCSD. Ταυτόχρονα, ο χειριστής δύναται να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την
καταχωρηθείσα αίτηση. Στην περίπτωση που η ποσότητα είναι καταχωρημένη στον Ειδικό
Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή, ο επενδυτής θα κάνει την αντίστοιχη «Αίτηση
μεταφοράς αξιών σε άλλο σύστημα» απευθείας στο ΧΑΚ, το οποίο και θα εκτελεί τις
αντίστοιχες κινήσεις.
Το Μητρώο του ΧΑΚ, αφού πιστοποιηθεί η ταυτοποίηση του επενδυτή από το Μητρώο του
ΧΑΚ, αποστέλλει στο ATHEXCSD την επόμενη ημέρα (Τ+1) μεταξύ 9.00 και 10.00 το
πρωί, αρχείο που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες αιτήσεις μεταφοράς που
διενεργήθηκαν από τους χειριστές ΣΑΤ την προηγούμενη μέρα. Εφόσον δεν υπάρχουν
σφάλματα στα καταχωρηθέντα στοιχεία, καταχωρούνται οι αξίες στο Λογαριασμό Αξιών
του επενδυτή στο ATHEXCSD και είναι άμεσα διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ.
Δ.

Εκκαθάριση και κατοχή των αξιών μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων

Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός συναλλαγών επί αξιών που λαμβάνουν χώρα στο XA
πραγματοποιείται μέσω του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού που λειτουργεί η
Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον
πλαίσιο. Όλες οι μεταβιβάσεις των αξιών που διακανονίζονται μέσω του ΣΑΤ
παρακολουθούνται μέσω Μερίδων Επενδυτή και Λογαριασμών Αξιών που τηρούνται στο
ΣΑΤ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κάτοχοι των αξιών που επιθυμούν να διακανονίσουν τις συναλλαγές τους μέσω του ΣΑΤ
πρέπει να τηρούν λογαριασμό στο ΣΑΤ. Κάτοχοι αξιών που επιθυμούν να ανοίξουν
λογαριασμό στο ΣΑΤ μπορούν να ορίσουν ένα ή περισσότερα μέλη του XA
(συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), ή πιστωτικά ιδρύματα με την
ιδιότητα του θεματοφύλακα ως εξουσιοδοτημένους χειριστές (Χειριστές ΣΑΤ) των εν λόγω
λογαριασμών στο ΣΑΤ.
Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός συναλλαγών επί αξιών που λαμβάνουν χώρα στο XAΚ
πραγματοποιείται μέσω του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού που λειτουργεί το
ΧΑΚ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Όλες οι μεταβιβάσεις των αξιών που διακανονίζονται
μέσω του ΣΑΤ θα παρακολουθούνται μέσω Μερίδων Επενδυτή και Λογαριασμών Αξιών που
θα τηρούνται στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κάτοχοι των αξιών που επιθυμούν να διακανονίσουν τις συναλλαγές τους μέσω του ΣΑΤ
πρέπει να τηρούν λογαριασμό στο ΣΑΤ. Κάτοχοι αξιών που επιθυμούν να ανοίξουν
λογαριασμό στο ΣΑΤ μπορούν να ορίσουν ένα ή περισσότερα μέλη του XAΚ
(συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), ή πιστωτικά ιδρύματα με την
ιδιότητα του θεματοφύλακα ως εξουσιοδοτημένους χειριστές (Χειριστές ΣΑΤ) των εν λόγω
λογαριασμών στο ΣΑΤ.
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Ε.
Άνοιγμα Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών για δραστηριοποίηση Επενδυτών
στις Κεφαλαιαγορές Κύπρου και Ελλάδας
Κάθε επενδυτής που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στις Κεφαλαιαγορές Κύπρου και
Ελλάδας, είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτει ξεχωριστή Μερίδα Επενδυτή και ξεχωριστό Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ που
τηρεί έκαστο Αποθετήριο.
Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Αξιών είναι τα μέσα με τα οποία αναγνωρίζεται ο επενδυτής
στο Μητρώο του Αποθετηρίου. Η Μερίδα περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή
και ο Λογαριασμός Χρεογράφων περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του Χαρτοφυλακίου του
επενδυτή που τηρείται στο ΣΑΤ και τα υπόλοιπα του οποίου είναι υπό τη διαχείριση
χειριστών λογαριασμού. Ο επενδυτής επιτρέπεται να έχει μόνο μία Μερίδα και Λογαριασμό
Αξιών στο αντίστοιχο ΣΑΤ, εκτός ειδικών περιπτώσεων θεσμικών επενδυτών (π.χ.,
αμοιβαία κεφάλαια) που προσδιορίζονται επακριβώς στον Κανονισμό ΣΑΤ.
Για τη δημιουργία της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών του ο επενδυτής συμπληρώνει
σχετική έντυπη αίτηση με τα προσωπικά του στοιχεία στο Μέλος του ΧΑΚ/ΧΑ ή την
Τράπεζα/Θεματοφύλακα της επιλογής του, την οποία ορίζει Χειριστή του Λογαριασμού
του. Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Αξιών Επενδυτή δημιουργούνται από Χειριστή. Οι
Χειριστές σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως κάτοχοι των αξιών που είναι
καταχωρημένες στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Χειριστή και κάθε πράξη επί των αξιών
αυτών γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των Λογαριασμών Χειριστή των εντολέων επενδυτών.
Ο επενδυτής μπορεί να ορίσει πάνω από ένα Χειριστή του Λογαριασμού του. Στην
περίπτωση αυτή συμπληρώνει αίτηση Εξουσιοδότησης Χρήσης προς κάθε νέο Χειριστή με
τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών του καθώς
και τα προσωπικά του στοιχεία. Κάθε Χειριστής έχει πρόσβαση μόνο στις αξίες που
χειρίζεται με εντολή του επενδυτή.
Σε κάθε Μερίδα Επενδυτή αντιστοιχεί και ένας Ειδικός Λογαριασμός όπου καταχωρούνται
αξίες για τις οποίες ο επενδυτής δεν έχει ορίσει Χειριστή. Για τις αξίες αυτές στην Κύπρο το
Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ θεωρείται χειριστής, ενώ στην περίπτωση της
Ελλάδας, το ATHEXCSD θεωρείται χειριστής του Ειδικού Λογαριασμού. Προκειμένου να
πωλήσει τις αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό ο επενδυτής πρέπει
πρώτα να απευθυνθεί στις σχετικές υπηρεσίες του αντίστοιχου κεντρικού αποθετηρίου
ώστε οι αξίες να μεταφερθούν κάτω από τη διαχείριση Χειριστή ΣΑΤ.
18.3. Ελληνικά Φορολογικά Ζητήματα
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν επαγγελματική συμβουλή όσον αφορά τις
ιδιαίτερες συνθήκες και δεδομένα του κάθε επενδυτή και το φορολογικό καθεστώς της
χώρας στην οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή στην
οποία δυνατό να έχουν οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση. Η παρακάτω σύνοψη
περιγράφει ορισμένες φορολογικές συνέπειες της αγοράς, ιδιοκτησίας και διάθεσης
διαφόρων αξιών που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και / ή στο ΧΑΚ. Η σύνοψη αυτή δεν
συνιστά ολοκληρωμένη περιγραφή όλων των πιθανών φορολογικών και άλλων νομικών
ζητημάτων που πιθανόν να σχετίζονται με την απόφαση των επενδυτών να αγοράσουν,
να κατέχουν ή να διαθέσουν τέτοιες αξίες. Η σύνοψη αυτή βασίζεται στην ισχύουσα
νομοθεσία, όπως αυτή φαίνεται να εφαρμόζεται στην πράξη κατά την ημερομηνία του
παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και υπόκειται σε αλλαγές, συνεπεία
διαφόρων νομοθετικών, κανονιστικών, πρακτικών και άλλων παραγόντων και
τροποποιήσεων.
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18.3.1. Φορολογικά θέματα κατά τη Μεταβίβαση Εισηγμένων Μετοχών
Για μετοχές αλλοδαπής εταιρείας εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά που πωλούνται
μετά την 01 Ιανουαρίου 2014 εφαρμόζονται οι ακόλουθοι φόροι συναλλαγών και
κεφαλαιουχικών κερδών.
Α.

Φόρος επί των συναλλαγών

Φόρος επί των συναλλαγών με συντελεστή 0,2% θα ισχύει για την πώληση μετοχών οι
οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Ο εν λόγω φόρος υπολογίζεται στην τιμή πώλησης των
μετοχών και επιβαρύνει τον πωλητή, είτε ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, νομική
οντότητα ή ένωση προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
κατοικίας ή του τόπου της εταιρικής έδρας και ανεξάρτητα από το αν ο πωλητής
υπόκειται σε οποιαδήποτε απαλλαγή φόρου ή δασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις άλλων
νόμων. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται τόσο στις συναλλαγές εντός χρηματιστηριακής
αγοράς όσο και σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC), καθώς επίσης και σε
συναλλαγές που εκτελούνται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (multilateral
trading facility). Το ATHEXCSD χρεώνει τέτοιο φόρο, καθημερινά κατόπιν διακανονισμού,
στους επενδυτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως
θεματοφύλακες για διακανονισμό συναλλαγών πώλησης μετοχών για λογαριασμό των
πωλητών.
Β.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (Φόρος υπεραξίας)

Νομικά Πρόσωπα
Κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων μετοχών στο
χρηματιστήριο προστίθενται στο εισόδημα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του
πωλητή εάν είναι Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνική νομική οντότητα ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας, και υπόκεινται σε εταιρικό φόρο
εισοδήματος με συντελεστή 26%. Εάν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μη
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, είναι δικαιούχος του κεφαλαιουχικού κέρδους που
προκύπτει από μεταβίβαση μετοχών αλλοδαπών εταιρειών, αλλά δεν διατηρεί μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, τότε δεν θα υπόκειται σε Ελληνικό φόρο (μπορεί να
απαιτηθεί να υποβάλλει υποστηρικτικά έγγραφα).
Φυσικά Πρόσωπα
Εάν ο δικαιούχος των κεφαλαιουχικών κερδών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας,
το πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα με συντελεστή 15%.
Τα παραπάνω ισχύουν για κεφαλαιουχικά κέρδη από μετοχές εισηγμένες στο
χρηματιστήριο αν ο πωλητής (φυσικό πρόσωπο) κατέχει τουλάχιστον συμμετοχή της
τάξεως του 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο και έχει αποκτήσει τις μετοχές μετά την 01
Ιανουαρίου 2009. Ενδεχομένως οι πιο πάνω προϋποθέσεις να ισχύουν μόνο όταν ο
μεταβιβάζων είναι φυσικό πρόσωπο και όχι όταν ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο,
ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι σαφές στις διατάξεις του Νόμου αρ. 4172/2013 της
Ελληνικής Δημοκρατίας (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), αναμένεται σχετική
διευκρίνιση από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Εάν προκύψουν απώλειες από την
πώληση εισηγμένων μετοχών σε χρηματιστηριακή αγορά, οι απώλειες αυτές μπορούν να
μεταφερθούν στα επόμενα πέντε οικονομικά έτη και να συμψηφιστούν με μελλοντικά
κεφαλαιουχικά κέρδη που μπορεί να προκύψουν από την πώληση τίτλων εν γένει, ήτοι
μετοχών εισηγμένων ή μη, μεριδίων, ομολόγων κρατικών ή εταιρικών, εντόκων
γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (ισχύει μόνο για φυσικά
πρόσωπα). Εάν ο δικαιούχος των κεφαλαιουχικών κερδών από μεταβίβαση μετοχών
αλλοδαπών εταιρειών είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος
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Ελλάδας, ο εν λόγω δικαιούχος δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα σε
σχέση με τα κεφαλαιουχικά κέρδη (μπορεί να απαιτηθεί να υποβάλει έγγραφα τα οποία
αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία του).
Γ.

Υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών

Για τον υπολογισμό του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στην περίπτωση της πώλησης
μετοχών σε χρηματιστηριακή αγορά, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της
πραγματικής τιμής πώλησης και της τιμής που καταβλήθηκε για την απόκτηση των
μετοχών από τον πωλητή, όπως οι τιμές αυτές καθορίζονται από τα δικαιολογητικά
έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα
ή οποιοσδήποτε φορέας διενεργεί τις συναλλαγές.
18.3.2. Φορολογικά
θέματα
κατά
τη
Μεταβίβαση
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά
Α.

Ομολόγων

που

Φόρος επί των συναλλαγών

Δεν επιβάλλεται.
Β.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (Φόρος υπεραξίας)

Προβλέπεται παρόμοια φορολογική μεταχείριση με αυτήν που εφαρμόζεται στη
μεταβίβαση των εισηγμένων μετοχών όπως περιγράφεται ανωτέρω (βλ. Παράγραφο
18.3.1 ανωτέρω). Όσον αφορά στα κεφαλαιουχικά κέρδη που αποκτώνται από φυσικά
πρόσωπα από τη μεταβίβαση ομολόγων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία οι παραπάνω διατάξεις περί φορολόγησης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί από την 01 Ιανουαρίου 2009 και εξής (δεν απαιτείται κατοχή ποσοστού επί του
συνόλου των εκδοθέντων ομολόγων).
18.3.3. Φορολογικά θέματα κατά τη Μεταβίβαση Μετατρέψιμων ή Ανταλλάξιμων
Τίτλων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά
Εάν τίτλοι έχουν τη μορφή μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων μετοχών, η φορολογική
μεταχείριση της μεταβίβασής τους πριν τη μετατροπή θα είναι παρόμοια με αυτήν της
μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (βλ. Παράγραφο 18.3.1 ανωτέρω).
Εάν έχουν τη μορφή μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών, η φορολογική
μεταχείριση της μεταβίβασής τους πριν τη μετατροπή θα είναι παρόμοια με αυτήν της
μεταβίβασης ομολογιών που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά (βλ. Παράγραφο
18.3.2 ανωτέρω).
Τέλος, όσον αφορά στη φορολογία των εισοδημάτων που προκύπτουν από τους τίτλους
αυτούς με τη μορφή μερισμάτων ή τόκων, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα αναφέρονται στα
αντίστοιχα κεφάλαια 18.3.4 και 18.3.5 παρακάτω.
18.3.4. Φορολογία Μερισμάτων
Η πιο κάτω ενότητα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη φορολογία μερισμάτων
στην Ελλάδα, που σχετίζεται με την Παράγραφο 5.3 (iii) “Μη φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου” του Μέρους IX του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 14
Νοεμβρίου 2014.
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Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 4172/2013 της Ελληνικής Δημοκρατίας, που ισχύει από την 01
Ιανουαρίου 2014, τα διανεμόμενα από αλλοδαπή εταιρεία μερίσματα, που εισπράττονται
από ή πιστώνονται σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 10% (η παρακράτηση γίνεται εφόσον μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό
ίδρυμα). Η εν λόγω παρακράτηση φόρου απαλλάσσει το δικαιούχο από περαιτέρω
φορολογική υποχρέωση εάν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος
Ελλάδας. Αν δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, το εισόδημα δηλώνεται στην ετήσια
φορολογική δήλωση και φορολογείται ξεχωριστά με συντελεστή 10%. Εάν ο δικαιούχος
των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
ο εν λόγω δικαιούχος δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με τα
μερίσματα αυτά.
Μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών που εισπράττει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνική
νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα με συντελεστή 10% εφόσον μεσολαβεί ημεδαπό
πιστωτικό ίδρυμα. Περαιτέρω, τα μερίσματα αυτά προστίθενται στο εισόδημα από τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικαιούχου του μερίσματος και υπόκεινται σε εταιρικό
φόρο εισοδήματος με συντελεστή 26%. Ο φόρος που παρακρατείται στη διανομή των
μερισμάτων, πιστώνεται έναντι της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης του νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης. Εάν ένα νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα μη φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι δικαιούχος του μερίσματος που
διανέμει αλλοδαπή εταιρεία αλλά δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τότε
δεν υπόκειται σε Ελληνικό φόρο εισοδήματος.
18.3.5. Φορολογία Τόκων
Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 4172/2013 της Ελληνικής Δημοκρατίας, που ισχύει από την 01
Ιανουαρίου 2014, το εισόδημα από τόκους που προκύπτει από καταθέσεις, τίτλους,
ομολογίες ή χρεόγραφα αλλοδαπής και εισπράττεται από ή πιστώνεται σε φορολογικό
κάτοικο Ελλάδας, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% (η παρακράτηση
γίνεται εφόσον μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα). Η εν λόγω παρακράτηση φόρου
απαλλάσσει το δικαιούχο από περαιτέρω φορολογική υποχρέωση εάν ο δικαιούχος είναι
φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Εάν ο δικαιούχος των τόκων είναι
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ο εν λόγω δικαιούχος
δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με τους τόκους από
χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές εταιρείες.
Τόκοι αλλοδαπής που εισπράττει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνική νομική οντότητα ή
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου στην Ελλάδα με συντελεστή 15% εφόσον μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα.
Περαιτέρω, το εισόδημα αυτό από τόκους προστίθεται στο εισόδημα από τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικαιούχου και υπόκειται σε εταιρικό φόρο
εισοδήματος με συντελεστή 26%. Ο φόρος που παρακρατείται, πιστώνεται έναντι της
συνολικής φορολογικής υποχρέωσης του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή της
μόνιμης εγκατάστασης. Εάν ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μη φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας είναι δικαιούχος των τόκων αυτών αλλά δεν διατηρεί μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, τότε δεν υπόκειται σε Ελληνικό φόρο εισοδήματος.
18.3.6. Φόρος Κληρονομιάς και Δωρεάς για Εισηγμένους Τίτλους
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 12, 29 και 44 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια της Ελληνικής
Δημοκρατίας, στην περίπτωση όπου τίτλοι εισηγμένοι στο ΧΑ μεταβιβάζονται από Έλληνα
υπήκοο ανεξαρτήτως κατοικίας του ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας βάσει
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κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, η αγοραία αξία των εν λόγω μετοχών κατά την
ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας όταν η φορολογική υποχρέωση καθίσταται
πληρωτέα, υπόκειται σε φόρο με βάση ένα προοδευτικό σύστημα (φορολογική κλίμακα),
το οποίο εξαρτάται από το βαθμό της σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σύμφωνα
με το σχετικό Άρθρο 29 του προαναφερθέντος Κώδικα Διατάξεων.
18.3.7. Φόρος εξωχρηματιστηριακού δανεισμού μετοχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 παρ. 4 του Νόμου αρ. 4038/2012 της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ισχύει φόρος με συντελεστή 0,2% για εξωχρηματιστηριακό δανεισμό
εισηγμένων μετοχών (OTC) και οι εν λόγω συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της
αντίστοιχης συμφωνίας ή άλλης σχετικής πράξης, απαλλάσσονται από τα τέλη
χαρτοσήμου. Ο φόρος επιβαρύνει το δανειστή (είτε είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα) και υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που
δανείζονται.
18.3.8. Γενικές Παρατηρήσεις
Λόγω της φύσης της επένδυσης σε αξίες, συνιστάται όπως οι υποψήφιοι επενδυτές,
συμβουλεύονται τον κατάλληλο επαγγελματικό σύμβουλο με σκοπό τον καθορισμό των
συγκεκριμένων φορολογικών επιπτώσεων. Περαιτέρω, δεδομένου του ότι οι διατάξεις
του Νόμου αρ. 4172/2013 της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν έχουν ακόμα ερμηνευτεί και
διευκρινιστεί πλήρως από τα αρμόδια τμήματα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών,
η φορολογική μεταχείριση που αναφέρεται στις παραπάνω Παραγράφους είναι δυνατόν
να αποδειχτεί διαφορετική ή και αντίθετη προς την ερμηνεία και τις οδηγίες που μπορεί
να εκδοθούν στο μέλλον από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή
ερμηνευτικών εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων τύπων κατ’ εξουσιοδότηση
νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, τα παραπάνω σχόλια βασίζονται στην ελληνική
φορολογική νομοθεσία, πρακτική και ερμηνεία όπως ισχύει κατά την έκδοση του
παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι επίκεινται τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή πιθανόν και με αναδρομική
ισχύ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας
Εταιρείας Λίμιτεδ υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της
Τράπεζας, οι οποίοι δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ
όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Ειρένα Α. Γεωργιάδου, Πρόεδρος

…………………………………

Bert Pijls, Μέλος

…………………………………

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Μέλος

…………………………………

David Whalen Bonanno, Μέλος

…………………………………

Ιωάννης Α. Μάτσης, Μέλος

…………………………………

Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Μέλος

…………………………………

Δρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Μέλος

…………………………………

Γεώργιος Φεραίος, Μέλος

…………………………………

Δρ Ανδρέας Γ. Χαρίτου, Μέλος

…………………………………

Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής, Μέλος

…………………………………
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας
Εταιρείας Λίμιτεδ υπογράφηκε από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, ο οποίος
δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει,
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Hellenic Bank (Investments) Ltd
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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