ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους που τίθενται παρακάτω. Αν αποκτήσετε
πρόσβαση στο υλικό αυτού του τμήματος της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από
τους όρους που τίθενται παρακάτω..
Οι ηλεκτρονικές εκδοχές του υλικού στο οποίο επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
καθίστανται διαθέσιμες σε αυτήν την ιστοσελίδα από την ACca Bank Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία (την “Εταιρεία) καλή τη πίστη και διατίθενται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Η ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ
ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
Παρακαλούμε διαβάστε την κάτωθι ανακοίνωση προσεκτικά πριν αποφασίσετε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε υλικό σχετικό με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Σημειώστε
ότι η κάτωθι Δήλωση δύναται να τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί. Θα πρέπει να την
διαβάζετε ολόκληρη κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας.Η
κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο υλικό στο οποίο επιθυμείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση και ιδίως στο ενημερωτικό δελτίο που έχει εκδοθεί για την από
22.12.2017 αποφασισθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό
Δελτίο») ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη.
Το Ενημερωτικό Δελτίο και το περιεχόμενο αυτού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση
προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος στο οποίο
μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Επομένως, το
Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το ελληνικό
δίκαιο, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, σε οποιοδήποτε
κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του.
Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να
ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός
Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται
από τη νομοθεσία του.
Περαιτέρω, οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεν έχουν καταχωρηθεί
(registered) και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών,
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να
πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εφόσον η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν
επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που
υπόκεινται σε σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να
απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές ακόμα και εάν με
οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνεται
μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις
στο Ενημερωτικό Δελτίο συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, δηλώσεις στις ακόλουθες ενότητες
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου: «Παράγοντες Κινδύνου», «Επισκόπηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας», και «Πληροφορίες για τις Τάσεις». Από τη φύση τους, οι
δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι
παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον θα
μπορούσαν να διαφέρουν ουσιωδώς από τα πραγματικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις. Ως
προς τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, η Εταιρεία έχει βασιστεί στις παρούσες

εκτιμήσεις και προβλέψεις της, όπως είναι γνωστά κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να προβεί σε δημόσια επικαιροποίηση ή
διόρθωση οποιοδήποτε δηλώσεων που αναφέρονται στο μέλλον, λόγω νέων πληροφοριών,
μελλοντικών γεγονότων ή άλλως, εκτός αν ρητώς υποχρεούται από το νόμο να προβεί σε
τέτοια επικαιροποίηση ή διόρθωση. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων, και
προβλέψεων, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και περιλαμβάνονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
δεδομένο ότι θα συνεχιστούν και στο μέλλον οποιεσδήποτε ιστορικές τάσεις και γεγονότα
που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την
αξιολόγηση των μετοχών της Τράπεζας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που
μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας
Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Τράπεζας στην Αγορά
Αξιών του του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού
Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν πρέπει να κοινοποιηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή να σταλεί
προς ή μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια
Αφρική ή σε οιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες.
Τα άτομα που λαμβάνουν τέτοιο υλικό, (συμπεριλαμβάνονται οι θεματοφύλακες,
εντολοδόχοι ή καταπιστευματοδόχοι), δεν πρέπει να διανέμουν ή να το αποστέλλουν προς,
μέσα ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια
Αφρική. Οιαδήποτε αδυναμία να συμμορφωθούν σε τέτοιους περιορισμούς ενδέχεται να
αποτελεί παραβίαση των νόμων ή κανονισμών, που σχετίζονται με μετοχές,
της
νομοθεσίας αυτών των χωρών.
Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε το υλικό σε αυτήν την ιστοσελίδα ή αμφιβάλλετε σχετικά με το
αν επιτρέπεται να δείτε το υλικό αυτό, παρακαλούμε εγκαταλείψτε αυτήν την ιστοσελίδα.
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