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κεφαλαίου µε έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των υφισταµένων µετόχων (βλ. ενότητα Α.5). 

Με βάση τα ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει τους µετόχους της 
Τράπεζας ως κατωτέρω: 

 

Α. 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (θέµα 6ο Προσκλήσεως) – Όροι Αύξησης  
 
Στις 31.10.2015 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της άσκησης 
Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα, την οποία διεξήγαγε στο πλαίσιο της 
αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για 
τις τέσσερις ελληνικές σηµαντικές τράπεζες. Σκοπός της άσκησης ήταν να εξεταστεί η 
ανθεκτικότητα της φερεγγυότητας της Τράπεζας σε δύο υποθετικά σενάρια: το βασικό 
σενάριο, που υποθέτει ∆είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 9,5%, και το 
σενάριο δυσµενών εξελίξεων, που υποθέτει ∆είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 
CET1 8%. 
 
Κατόπιν της δηµοσιοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των αποτελεσµάτων της 
άσκησης συνολικής αξιολόγησης της Τράπεζας, η Τράπεζα υπέβαλε στην Τράπεζα 
της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών που περιλαµβάνει τόσο επιµέρους 
ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα υλοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, όσο και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και συµµετείχε σε σχετικές 
διαβουλεύσεις µε την εποπτική Αρχή.  
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εν συνεχεία προέβη σε σχετική αξιολόγηση του σχεδίου 
κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας και προσδιόρισε το τελικό ύψος των 
κεφαλαιακών αναγκών που θα καλυφθούν µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σε 
584 εκ. ευρώ   βάσει του βασικού σεναρίου της άσκησης συνολικής αξιολόγησης και 
σε 748 εκ. ευρώ βάσει του δυσµενούς σεναρίου της εν λόγω άσκησης. 
 
Η Τράπεζα, σε συµµόρφωση µε προηγούµενη επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος 
περί των κεφαλαιακών αναγκών της, είχε ήδη δυνάµει των από 10.12.2014 
αποφάσεων της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφασίσει 
να προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 
433.350.948,42. Μετά τη νέα επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαιροποιεί 
τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, θα πρέπει εκ των πραγµάτων να ανακληθούν 
οι αποφάσεις της ανωτέρω από 10.12.2014 Γενικής Συνελεύσεως και να αποφασιστεί 
νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την κάλυψη των τωρινών 
κεφαλαιακών αναγκών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4261/2014. 
 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τράπεζα οφείλει να προχωρήσει ως άνω σε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου µέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου 
µετοχών, µε τους ακόλουθους προτεινόµενους όρους (στο εξής, η Αύξηση):  
 
 

(α) Αύξηση - Κεφάλαια Προς Άντληση: Προτείνεται η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων µέχρι του ποσού 750 εκ. ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) µέσω της έκδοσης νέων, άυλων, 
κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,30 
ευρώ έκαστη (ενν. µετά ολοκλήρωση των αναφεροµένων ενεργειών διαγραφής 
ζηµιών και reverse split) (στο εξής, οι Νέες Μετοχές).  
 

∆εν θα εκδοθούν κλάσµατα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα 
δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2015, στο βαθµό που θα επιτραπεί 
στην Τράπεζα από την ισχύουσα νοµοθεσία να διανείµει µερίσµατα στους µετόχους 
της.  
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου να γίνει χωρίς 
περιορισµό ή κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων 
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προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συµµετάσχουν στην αύξηση εφόσον το 
επιθυµούν και να αποφύγουν τυχόν αραίωση του ποσοστού τους (dilution).  
 
Κατά την υλοποίηση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θα παρασχεθεί η δυνατότητα 
συµµετοχής και σε δυνητικούς ενδιαφερόµενους στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες 
επενδυτές οι οποίοι σήµερα δεν είναι µέτοχοι της Τράπεζας να συµµετάσχουν στην 
ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, µέσω της αγοράς και άσκησης δικαιωµάτων 
προτίµησης στην αύξηση ή/και µέσω της διαδικασίας διάθεσης αδιάθετων µετοχών 
της αύξησης, που πραγµατοποιείται ελεύθερα κατά την κρίση του ∆.Σ., όπως 
προβλέπει ο νόµος. 
 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της αύξησης 
κεφαλαίου, προτείνεται το µετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13α 
Κ.Ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πριν από την πιστοποίηση της κάλυψης του κεφαλαίου της 
αύξησης, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας θα διαπιστώσει τη συνδροµή των ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 
 

1. Ότι το ΤΧΣ, εφόσον η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έχει εγκρίνει το αναθεωρηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της 
Τράπεζας, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΥΠΟΙΚ, σε περίπτωση που προσκληθεί 
από την Τράπεζα, θα συµµετάσχει για την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών, 
µετά τα ποσά που θα διατεθούν από τον βασικό µέτοχο, τους λοιπούς 
παλαιούς µετόχους και όλους τους ιδιώτες επενδυτές, τα οποία θα έχουν 
δεσµευθεί σε ενδιάµεσους λογαριασµούς για τη συµµετοχή τους στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 

2. Θα διαπιστωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα εγκρίνει την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου και τη συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας µε βάση το σύνολο 
του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί, συµπεριλαµβανοµένου και του ποσού 
µε το οποίο ενδεχοµένως θα συµµετάσχει το ΤΧΣ, για την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 
Αν συντρέξει τουλάχιστον µία εκ των δύο παραπάνω προϋποθέσεων, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας θα καταθέσει στο λογαριασµό αύξησης του µετοχικού της 
κεφαλαίου, όλα ανεξαιρέτως τα ανωτέρω ποσά, τόσο του βασικού µετόχου και των 
λοιπών παλαιών µετόχων και ιδιωτών επενδυτών, όσο και του ΤΧΣ, εφόσον θα έχει 
κληθεί να συµµετάσχει. 
 
Άλλως θα θεωρηθεί ότι η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν επετεύχθη, 
και, η Τράπεζα, από τους ενδιάµεσους λογαριασµούς στους οποίους θα έχουν 
κατατεθεί τα ποσά για την κάλυψη του Μετοχικού της Κεφαλαίου θα τα επιστρέψει 
στους δικαιούχους τους αντιστοίχως.   
 
(β) Τιµή ∆ιάθεσης:  
 
Η τιµή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η «Τιµή ∆ιάθεσης») προτείνεται να 
καθοριστεί από την αρµόδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την Αύξηση. 
 
 
Η Τιµή ∆ιάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες 
Μετοχές συµµετέχοντας στην Αύξηση. H Τιµή ∆ιάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 
ευρώ ανά νέα µετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). 
 
 
(γ) Κάλυψη Αύξησης:  
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Η Αύξηση που αφορά στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας προτείνεται 
να καλυφθεί αποκλειστικά µε µετρητά, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην 
τελευταία παράγραφο της παρούσας ενότητας.  
 
Η προθεσµία για την κάλυψη της Αύξησης προτείνεται να είναι η µέγιστη δυνατή, 
όπως ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία (ήτοι, τέσσερις (4) µήνες από την 
ηµεροµηνία λήψης της απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση 
και τον ορισµό της Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών) µε δυνατότητα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να την παρατείνει για έναν (1) ακόµη µήνα.  
 

Στο σηµείο αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επισηµαίνει στους µετόχους ότι ο µέτοχος 
πλειοψηφίας της Τράπεζας, ΤΣΜΕ∆Ε-ΕΤΑΑ, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει 
στην Τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έµπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της 
και ότι προβλέπεται κατά τη Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την απόφασή του αυτή.  
 
 
Συµφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Τράπεζα προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας να καλύψει µέρος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
αναλαµβάνοντας τυχόν αδιάθετες µετοχές µετά την άσκηση των δικαιωµάτων 
προαίρεσης, του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής και την εξάντληση τυχόν ενδιαφέροντος 
λοιπών επενδυτών να συµµετάσχουν στην αύξηση κατά τα ανωτέρω.  
 
Η συµµετοχή του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στην περίπτωση αυτή θα 
γίνει κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στον ν. 3864/2010 και πιθανώς και µε τρόπο 
διάφορο της καταβολής µετρητών (ήτοι θα γίνει µε εισφορά εις είδος από το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας χρηµατοοικονοµικών µέσων κυριότητάς του). 
Αναφορικά µε την πιθανή συµµετοχή του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
µε κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως της Τράπεζας, βλ. 
κατωτέρω, ενότητα Α5. 
 
 (δ) ∆ικαίωµα Προτίµησης:  
Προτείνεται η διατήρηση του δικαιώµατος προτίµησης που προβλέπει ο νόµος και το 
Καταστατικό της Τράπεζας.  
 
(ε) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο:  
 
Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως αυτό προβεί 
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, µεριµνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου για την 
επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης και εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών των νέων κοινών µετοχών. 
 
 
Α.2. Πληροφορίες σχετικά µε τον απολογισµό της χρήσης των αντληθέντων 
κεφαλαίων από την προηγούµενη αύξηση.  
 
Παρατίθενται κατωτέρω αυτούσιες οι από 28.3.2014 και 31.3.2014 Έκθεση διάθεσης 
αντληθέντων κεφαλαίων της Τράπεζας και η επ’ αυτής Έκθεση Ευρηµάτων από την 
εκτέλεση προσυµφωνηµένων διαδικασιών του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά µε τη χρήση 
των αντληθέντων από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή 
µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, βάσει της από 
18.2.2013  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας.  
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΖ 995770 

ΓΚΙΚΑΣ Γ. ΜΑΝΑΛΗΣ 

Α.∆.Τ ΑΚ 137583 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ 

Α.∆.Τ Μ 481653  

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216 

 

Έκθεση ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών 
επί του «Πίνακα ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 
 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»), διενεργήσαµε τις κατωτέρω 
προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, 
σχετικά µε τον «Πίνακα ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της ATTICA 
BANKΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και 
την έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου µε Καταβολή Μετρητών» (ο «Πίνακας») 
που διενεργήθηκε το 2013. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του 
προαναφερόµενου Πίνακα. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων 
∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να 
εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα 
ευρήµατά µας. 
 

∆ιαδικασίες 

1) Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόµενο 
«Πίνακα ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την 
έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου µε Καταβολή Μετρητών» µε τα αντίστοιχα 
ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, κατά τη χρονική 
περίοδο που αυτά αναφέρονται. 
 

2) Εξετάσαµε την πληρότητα του Πίνακα και τη συνέπεια του περιεχοµένου του µε τα 
αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Τράπεζα για το σκοπό αυτό, 
καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Τράπεζας. 
 

Ευρήµατα 

α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εµφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον 
επισυναπτόµενο «Πίνακα ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου και την έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου µε Καταβολή 
Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, στη χρονική περίοδο που 
αυτά αναφέρονται. 
 

β) Το περιεχόµενο του Πίνακα περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα 
αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις 
των αρµοδίων οργάνων της Τράπεζας. 

Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν 
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εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν 
είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση 

ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των 
αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, 
στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως 
εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού 
περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου2013, για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου µε ηµεροµηνία 31 
Μαρτίου 2014. 

 

Αθήνα, 31 Mαρτίου 2014 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

AM ΣΟΕΛ 114 

 

Μάριος Τ. Κυριάκου 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 11121 

 

Ιωάννης Αχείλας 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 12831 

 

 
Α.3. Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει µε πληρότητα και 
σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραµµα 
πραγµατοποίησής του, καθώς και η επιµέρους ανάλυση του προορισµού των 
κεφαλαίων.  
 
Η Αύξηση γίνεται κατ’ εφαρµογή των γνωστοποιηθεισών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
από την Τράπεζα της Ελλάδος και το σύνολο των αντληθησοµένων από την Αύξηση 
κεφαλαίων θα διατεθεί αποκλειστικά προς κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της 
Τράπεζας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικότερα δε η άντληση έως € 750 
εκ. ευρώ νέων κεφαλαίων προορίζεται (µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης): 

i. Να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχει προσδιορίσει και επιβάλει η 
Τράπεζα της Ελλάδος, 

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει µεγαλύτερη 
ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει και των κανόνων εφαρµογής της 
«Βασιλείας ΙΙΙ». 

 
Ουδεµία άλλη χρήση των αντληθησοµένων κεφαλαίων προβλέπεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας. 

Α.4. Πληροφορίες σχετικά µε την τιµή έκδοσης.  
 
 

Η Τιµή ∆ιάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες 
Μετοχές συµµετέχοντας στην Αύξηση. H Τιµή ∆ιάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 
ευρώ ανά νέα µετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920) και θα µπορεί να είναι ανώτερη από 
τη χρηµατιστηριακή τιµή κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. 
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Α.5. Απόφαση περί έκδοσης οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες 
µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφισταµένων µετόχων (θέµα 7ο 
Προσκλήσεως).  
 
 

Όπως εκτίθεται ανωτέρω, υπό ενότητα Α.1 (γ), η Τράπεζα προτίθεται να απευθύνει 
πρόσκληση προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει µέρος των 
κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας µέσω της συµµετοχής του στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου αναλαµβάνοντας τυχόν αδιάθετες µετοχές µετά την άσκηση των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής και την εξάντληση τυχόν 
ενδιαφέροντος λοιπών επενδυτών να συµµετάσχουν στην αύξηση. Η συµµετοχή του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών 
πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα και µε την ΠΥΣ 36/2.11.2015, γίνεται µερικώς µε 
απόκτηση µετοχών και µερικώς µε απόκτηση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών 
(Contingent Convertible Securities). Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κληθεί και αποφασίσει να καλύψει µέρος των 
κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, η συµµετοχή του αυτή θα πρέπει να γίνει 
µερικώς µέσω της απόκτησης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως της 
Τράπεζας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την 
έκδοση του ανωτέρω µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου χωρίς δικαίωµα προτίµησης 
υπέρ των παλαιών µετόχων. Η κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης στην 
περίπτωση του εν θέµατι οµολογιακού δανείου δικαιολογείται απολύτως από τις 
ειδικές συνθήκες της αυξήσεως, ορωµένης ως συνόλου ενεργειών προς την επαρκή 
κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η έκδοση του 
υπό όρους µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου δεν πρόκειται να οδηγήσει σε 
αποµείωση των µετοχικών ποσοστών των υφισταµένων µετόχων (dilution), καθώς οι 
υφιστάµενοι µέτοχοι διατηρούν το δικαίωµα προτίµησης στην ανωτέρω περιγραφείσα 
αύξηση µε καταβολή µετρητών. Η έκδοση του υπό όρους µετατρέψιµου οµολογιακού 
δανείου θα πραγµατοποιηθεί µόνο α) αν αποµείνουν αδιάθετες µετοχές από την 
αύξηση µε δικαιώµατα προτίµησης και β) το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
κληθεί και αποδεχθεί να καλύψει το υπολειπόµενο ποσό κεφαλαιακών αναγκών της 
Τράπεζας. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται καµία βλάβη των µετοχικών δικαιωµάτων 
των υφισταµένων µετόχων της Τράπεζας από την πιθανή έκδοση των υπό όρους 
µετατρέψιµων οµολογιών καθώς οι υφιστάµενοι µέτοχοι µπορούν µέσω της άσκησης 
των δικαιωµάτων προτίµησης στην αύξηση µε µετρητά να διατηρήσουν το µετοχικό 
ποσοστό τους ακόµα και µετά την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών αυτών ή και 
την µετατροπή τους σε µετοχές.  
 
Σηµειώνεται ότι και για την περίπτωση συµµετοχής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας µέσω απόκτησης υπό όρους µετατρέψιµων οµολογιών, αυτή πιθανώς 
θα γίνει και µε τρόπο διάφορο της καταβολής µετρητών (ήτοι θα γίνει µε εισφορά εις 
είδος από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας χρηµατοοικονοµικών µέσων 
κυριότητάς του) κατά τα προβλεπόµενα στον ν. 3864/2010. 
 

Αθήνα, 11  Νοεµβρίου 2015 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


