Ανακοίνωση της 09-11-2022
Θέμα: Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού
H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό, με αφορμή μεμονωμένο δημοσίευμα στο σημερινό ηλεκτρονικό
τύπο, ότι η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της
εξελίσσεται απρόσκοπτα και κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο.
Με την ανακοίνωση της στις 09-09-2022 η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό
για το αποτέλεσμα της διάθεσης παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών
μετοχών που εξέδωσε στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και για τα στάδια που ακολουθούν μέχρι την μετατροπή
αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.
Η Τράπεζα έχει υποβάλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ)
2017/1129 αρχικό κείμενο Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των τίτλων καθώς
και των μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή των τίτλων στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, και βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας του τελικού δελτίου με σκοπό
την άμεση υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση.
Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία και πρακτική η υποβολή
σχολίων και παρατηρήσεων με σκοπό την οριστικοποίηση των στοιχείων που
παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Αντιστοίχως αποτελεί προβλεπόμενη
διαδικασία και πρακτική η υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των (ετήσιων ή
ενδιάμεσων) οικονομικών εκθέσεων σε συνδυασμό ιδιαίτερα με το περιεχόμενο του
ενημερωτικού δελτίου που θα τεθεί υπ’ όψη του επενδυτικού κοινού.
Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των προϋποθέσεων και
απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια τακτική
της για άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα,
για οποιαδήποτε εξέλιξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις
σχετικές αποφάσεις των οργάνων της, και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία
ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες της και εκδίδεται από την ίδια αποτελεί μοναδική
αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά
με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση

στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες
μετοχές της Τράπεζας.
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