
1 

 
 
 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ 
ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ  

 
5 Οθησβξίνπ 2012 

 
 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» («ΔΣΔ»), κε 
Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 6062/06/B/86/01, θαη έδξα ζην Γήκν Αζελαίσλ (Οδφο 
Αηφινπ 86) (ν «Προηείνων») αλαθνηλψλεη ζήκεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ 
λ.3461/2006 (ν «Νόμος») ηελ ππνβνιή πξναηξεηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο (ε «Γημόζια 
Πρόηαζη»), γηα ηελ απφθηεζε φισλ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ κε νλνκαζηηθή αμία 
€2.22 έθαζηε έθδνζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Σξάπεδα Eurobank 
Ergasias Α.Δ.» κε ΑΡ.ΜΑΔ 6068/06/Β/86/07 έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο νδνχ Όζσλνο 8 
(ζην εμήο ε «Eurobank» θαη νη κεηνρέο ηεο Eurobank, εθεμήο νη «Μεηοτές»). Ο Πξνηείλσλ 
πξνζθέξεη σο αληάιιαγκα, λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε λέα νλνκαζηηθή αμία (θαηφπηλ 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο) €1 αλά κεηνρή έθδνζεο ηνπ Πξνηείλνληνο κε ζρέζε 
58 λέεο κεηνρέο ηνπ Πξνηείλνληνο (νη «Μεηοτές ηοσ Προηείνονηος») έλαληη θάζε 100 
κεηνρψλ ηεο Eurobank. Οη Μεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Αγνξά 
Αμηψλ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ζην εμήο ην «Υ.Α.»).  
 
Δθφζνλ επηηεπρζεί ε απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Eurobank, νη λπλ κέηνρνη ηεο 
ΔΣΔ θαη νη λπλ κέηνρνη ηεο Eurobank ζα εθπξνζσπνχληαη ζην λέν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΣΔ 
θαηά 75% θαη 25% αληίζηνηρα. 
 
Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηεο ΔΣΔ κε βάζε ηε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηελ Πέκπηε 4 
Οθησβξίνπ 2012, αλέξρεηαη ζε €1.922 εθαηνκκχξηα θαη αληίζηνηρα ηεο Eurobank αλέξρεηαη ζε 
€603 εθαηνκκχξηα. 
 
Ζ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (ε «Ολοκλήρωζη») ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ζεηξάο 
επνπηηθψλ θαη εηαηξηθψλ εγθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΣΔ. 
 
Μέηνρνη ηεο Eurobank, πνπ εθπξνζσπνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 43,6% ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, έρνπλ δεζκεπηεί λα πξνζθέξνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηε Γεκφζηα Πξφηαζε. 
 
Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε 
ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»). 
 
Ζ ΔΣΔ ζεσξεί πσο ε Γεκφζηα Πξφηαζε πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 
θαζψο ν εληαίνο θνξέαο αλακέλεηαη: 

o λα δεκηνπξγήζεη έλαλ δηεπξπκέλν ηξαπεδηθφ φκηιν κε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 
βησζηκφηεηα, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάθακςεο ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα βνεζήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο 
εκπηζηνζχλεο ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

o ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πξντφλησλ, δηθηχσλ 
δηάζεζεο θαη ηζνινγηζκψλ ζα επηηξέςεη ζηνλ λέν ηξαπεδηθφ φκηιν λα αληαπνθξηζεί 
θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. 

o λα επηηχρεη πςειφ βαζκφ ζπλεξγεηψλ θαη δεκηνπξγία αμίαο κέζσ ελφο αμηφπηζηνπ 
ζρεδίνπ ελνπνίεζεο, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία θαη απφ ηα δχν 
ηδξχκαηα, θαη  

o λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ ην Σακείν 
Χξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαηά ηα επφκελα ρξφληα.   

Ο θ. Γεψξγηνο Εαληάο, Πξφεδξνο ηεο ΔΣΔ επεζήκαλε:  
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 « Η Δεκόζηα Πξόηαζε πνπ αλαθνηλώζεθε ζήκεξα, ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ελόο δηεπξπκέλνπ 
ηξαπεδηθνύ νκίινπ ζηελ Ειιάδα πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ηνλ θαίξην ξόιν ηνπ ππιώλα 
ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα παξάζρεη ηελ 
απαξαίηεηε ρξεκαηνδόηεζε πνπ ζα ζηεξίμεη ηελ Ειιεληθή νηθνλνκηθή αλάθακςε.» 

Ο θ. Αιέμαλδξνο Σνπξθνιηάο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΔΣΔ ζεκείσζε:  

 «Με ηελ παξνύζα Δεκόζηα Πξόηαζε, ε ΕΤΕ επηηαρύλεη ηελ ηάζε ελνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνύ 
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγώληαο έλα καθξνπξόζεζκα βηώζηκν ρξεκαηνπηζησηηθό 
ίδξπκα ηθαλό λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ βηώλεη ε Ειιάδα θαη ηαπηόρξνλα λα 
δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη ησλ δύν ηξαπεδώλ. Η ζηήξημε κεγάιεο κεξίδαο 
κεηόρσλ ηεο Eurobank ηζρπξνπνηεί ηε Δεκόζηα Πξόηαζε. Είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη θαη ην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Eurobank ζα αλαγλσξίζεη ηελ αμία πνπ δεκηνπξγεί ε  Δεκόζηα 
Πξόηαζή καο θαη ζα πξνηείλεη ηε ζπλαιιαγή ζηνπο κεηόρνπο ηεο Eurobank. Καισζνξίδνπκε 
ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ηελ δηαθεθξηκέλε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθό ηεο Eurobank θαη 
πξνζδνθνύκε ηε ζεκαληηθή ηνπο ζπλεηζθνξά γηα έλα επηηπρεκέλν θνηλό κέιινλ» 

Ζ πεξίνδνο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο αξρίδεη ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (ην «Πληροθοριακό Γεληίο»). Σα 
απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα δεκνζηεπζνχλ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Νφκν.  
 
Ζ Credit Suisse Securities (Europe) Limited ελεξγεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηεο 
ΔΣΔ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαζψο θαη θαηά ηελ επεξρφκελε ζπγρψλεπζε.  
 
 
Ζ Γημόζια Πρόηαζη 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη σο αληάιιαγκα 58 
λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηνπ Πξνηείλνληνο, λέαο νλνκαζηηθήο αμίαο €1 αλά κεηνρή, νη 
νπνίεο ζα εηζαρζνχλ ζην Χ.Α. (Καηεγνξίαο Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο) γηα θάζε 100 Μεηνρέο 
ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πνπ πξνζθέξνληαη λνκίκσο θαη εγθχξσο (ζην εμήο νη 
«Προζθερόμενες Μεηοτές») θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο 
Πξφηαζεο.   
 
Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε αθνξά ζπλνιηθά 552.948.427 Μεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 
100% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Eurobank 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο (νη «Μεηοτές ηης Γημόζιας Πρόηαζης»). 
Ο Πξνηείλσλ ζθνπεχεη λα απνθηήζεη ηηο Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο καδί κε ηα 
απνξξένληα εμ απηψλ πθηζηάκελα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα είλαη ειεχζεξεο/α θαη 
απαιιαγκέλεο/α απφ θάζε εκπξάγκαην ή ελνρηθφ βάξνο, δηθαίσκα ελερχξνπ, ππνζήθε, 
ελνρηθφ πεξηνξηζκφ, δηεθδίθεζε, βάξνο ή νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ηξίηνπ. 
 
Ο Πξνηείλσλ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2012  
ελεκεξψλνληαο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (ζην εμήο ε «Δ.Κ.») θαη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο Eurobank θαη ππνβάιινληάο ηνπο  Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 10, παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ. 
 
Ζ κεηαβίβαζε ζηνλ Πξνηείλνληα ησλ Πξνζθεξφκελσλ Μεηνρψλ θαηά ηε Γεκφζηα Πξφηαζε 
απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ ηελ απνδέρηεθαλ ππφθεηηαη ζηελ θαηαβνιή ζηα «Διιεληθά 
Χξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ, Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ θαη 
Καηαρψξηζεο» (ζην εμήο ε «Δ.Υ.Α.Δ.») δηθαησκάησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ 
Πξνζθεξνκέλσλ Μεηνρψλ αλεξρφκελα ζε 0,08% ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο. Ο Πξνηείλσλ ζα 
θαηαβάιιεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ απνδερφκελσλ Μεηφρσλ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ηεο Δ.Χ.Α.Δ.  
 
Οη Μεηνρέο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ λνκίκσο θαη ζα κεηαβηβαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο 
Πξφηαζεο ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή θφξνπ κεηαβίβαζεο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
χςνπο 0.20% επί ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκέξα ηεο εθθαζάξηζεο . Οη απνδερφκελνη 
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κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα είλαη ππφρξενη 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ.   
 
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
Γειηίνπ απφ ηελ Δ.Κ. (ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο 
Πξφηαζεο). 
 
Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ αηξέζεηο: 
 
(α) Να εγθξηζεί απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ  ηνπ Πξνηείλνληνο, πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2012 ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 
Πξνηείλνληνο κε εηζθνξά ζε είδνο θαη παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ 
πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ ζην 
πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνπο Πξνλνκηνχρνπο Μεηφρνπο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2190/1920. 

 
(β) Έγθξηζε απφ  ην Σακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη θάζε άιιε αξκφδηα αξρή είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην 
εμσηεξηθφ. 
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ εγθξίζεηο 
κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο (αξρηθή ή παξαηαζείζα), ε Γεκφζηα 
Πξφηαζε παχεη λα ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ παξάηαζεο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πνπ ζα 
δεηεζεί απφ ηνλ Πξνηείλνληα θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Κ. ζχκθσλα κε ην Νφκν.  
 
Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο, 
ν Πξνηείλσλ δελ ζα απνθηήζεη ρξεκαηηζηεξηαθά ή εμσρξεκαηηζηεξηαθά Μεηνρέο, εθηφο 
εθείλσλ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 
 
Kαηφπηλ ηεο κεηαβίβαζεο απφ ηνλ Όκηιν EFG Consolidated Holdings S.A. (ν «Όμιλος»)  
πνζνζηνχ 43,6% ζηα ελλέα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε, θαζψο θαη ζην ίδξπκα κε ηελ 
επσλπκία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», θάζε έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελνπο δηάδνρνπο κεηφρνπο θαηέρεη ζήκεξα πνζνζηφ πεξίπνπ 4,4% ηεο Δηαηξείαο 
(νη «Γιάδοτοι Μέηοτοι»), ελψ ν Όκηινο EFG Consolidated Holdings S.A. δηαηεξεί πνζνζηφ 
1,15%. Οη Γηάδνρνη Μέηνρνη έρνπλ αλαιάβεη ηε δέζκεπζε κέζσ δηαθξηηψλ δεζκεχζεσλ λα 
πξνζθέξνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο.  
 
 
 
 
Ο Δνιαίος Όμιλος 
 
Ζ επσλπκία ηνπ εληαίνπ νκίινπ ζα είλαη Όκηινο ΔΣΔ. Ο δηεπξπκέλνο φκηινο ΔΣΔ, κε βάζε ηηο 
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ΔΣΔ θαη Eurobank γηα ηε πεξίνδν πνπ έιεμε 31 
Μαξηίνπ 2012, ζα είρε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ  177,7 δηζ., δάλεηα πξνο πειάηεο 109,7 δηο. θαη 
θαηαζέζεηο 87,9 δηζ.  
 
Ο εληαίνο ηξαπεδηθφο φκηινο ζα επσθειεζεί απφ έλα ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο κέζσ 925 
ππνθαηαζηεκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ ηελ βειηησκέλε παξνπζία ζηε ΝΑ 
Δπξψπε κε ηζρπξέο ζέζεηο ζε βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο φπσο ε Σνπξθία, ε Ρνπκαλία, ε 
Βνπιγαξία θαη ε εξβία. 
 
ηε Ν.Α. Δπξψπε, ην ζπλδπαζκέλν εχξνο πξνηφλησλ, δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ελεξγεηηθνχ 
ζα επηηξέςεη ζην λέν Σξαπεδηθφ „Οκηιν ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  
 
Γσναμικό σνεργειών 
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Δθηηκάηαη φηη ν εληαίνο φκηινο ζα πεηπραίλεη εηήζηεο ζπλέξγεηεο πξν θφξσλ ηεο ηάμεο ησλ 
€570 - 630 εθαη. απφ ην ηέινο ηνπ 2015. 

 
Οη βαζηθέο πεγέο ζπλεξγεηψλ πεξηιακβάλνπλ:  

o Σνλ ζπλδπαζκφ ηνπ εγρψξηνπ θαη πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ησλ δχν ηξαπεδψλ,  

o Σελ ελνπνίεζε ππνδνκψλ, ζπζηεκάησλ θαη θεληξηθψλ εξγαζηψλ,  

o Σε κείσζε γεληθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ, ηφζν εγρψξηα φζν θαη δηεζλψο, 

o Σε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο θαηαζέζεσλ θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηξαηεγηθήο 
ηνπ εληαίνπ νκίινπ, θαη 

o Σελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο κέζσ ηεο 
δηεπξπκέλεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ εληαίνπ νκίινπ 

 

Ο εληαίνο φκηινο ζθνπεχεη λα δηαρεηξηζηεί ην ρξφλν πινπνίεζεο  ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο 
κε επέιηθην ηξφπν κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ ηπρφλ θνηλσληθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο ππαιιήινπο θαη ησλ δχν ηξαπεδψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο.  
 
Γιοικηηικό ζσμβούλιο και διοίκηζη 
 
Oη θ.θ. Γεψξγηνο Εαληάο θαη Αιέμαλδξνο Σνπξθνιηάο ζα παξακείλνπλ σο Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο αληίζηνηρα ζηνλ λέν Όκηιν ηεο ΔΣΔ.  
 
Ζ πξφζεζε γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη λα θαηαλεκεζνχλ θαηά 
ηξφπν αλάινγν αλάκεζα ζηηο δχν ηξάπεδεο.  Ζ επηινγή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαζψο 
θαη ησλ άιισλ πςειφβαζκσλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζηνλ εληαίν θνξέα ζα ζηεξηρηεί ζε κηα 
πξνζέγγηζε “νη θαιχηεξνη εθ ησλ δχν” αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο ησλ 
δχν νξγαληζκψλ θαη δηνηθεηηθψλ νκάδσλ. 
 
Οι ύμβοσλοι ηοσ Προηείνονηος  
 
H εηαηξεία Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse» ή ν «ύμβοσλος») 
ελεξγεί σο χκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ θαη δελ αλαιακβάλεη επζχλε απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ παξά 
κφλν ζηνλ Πξνηείλνληα σο πξνο ηελ παξνρή εμαζθαιίζεσλ πνπ ηάζζνληαη ππέξ ησλ 
πειαηψλ ηνπο αληίζηνηρα ή σο πξνο ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα 
Πξφηαζε. Ο χκβνπινο είλαη εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη δηαηεξεί 
ηελ έδξα ηεο ζηελ One Cabot Square, London E14 4QJ. Ο χκβνπινο επνπηεχεηαη απφ ηελ 
Financial Services Authority.  
 
Ζ Credit Suisse ελεξγεί επίζεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΔΣΔ θαηά ηελ 
επεξρφκελε ζπγρψλεπζε.  
 
 
ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: 
 
Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε απεπζχλεηαη πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Διιεληθήο αλψλπκεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ.», ζχκθσλα κε ην Ν. 3461/2006 
«Δλζσκάησζε ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 
πξνηάζεηο» θαη απεπζχλεηαη κφλν ζε πξφζσπα ηα νπνία δχλαληαη λα ηελ απνδερζνχλ 
λνκίκσο. 
 
πγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ νηθεία λνκνζεζία ησλ παξαθάησ θξαηψλ, ε 
παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε δελ απεπζχλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ή ηχπν (εγγξάθσο ή 
άιισο πσο), ακέζσο ή εκκέζσο, εληφο ή πξνο νπνηαδήπνηε ρψξα, ζηελ νπνία ζχκθσλα κε 
ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ή ε 
απνζηνιή/δηαλνκή ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε 
νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ ή ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 
Γηα ην ιφγν απηφ απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή, απνζηνιή, ηαρπδξφκεζε, παξάδνζε ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηάζεζε ή πξνψζεζε ησλ αληηγξάθσλ ηεο παξνχζαο 
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αλαθνίλσζεο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ θαη θάζε ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα Γεκφζηα 
Πξφηαζε εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, πξνο ή 
απφ ηηο ρψξεο απηέο. Ο Πξνηείλσλ θαη νη χκβνπινη δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηελ 
παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ απαγνξεχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν. 
 
 
 
Μειινληηθέο Δθηηκήζεηο 
 
Ζ αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε κηα πηζαλή ζπγρψλεπζε 
κεηαμχ ηεο ΔΣΔ θαη ηεο Eurobank. Σέηνηεο εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνπλ δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα 
νθέιε ηεο πξνηεηλφκελεο ζπγρψλεπζεο, ηα πξνζδνθψκελα κειινληηθά θέξδε, έζνδα θαη 
εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ θαη άιια ηέηνηα ζηνηρεία, κε βάζε ηα ζρέδηα, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο καο. Απηέο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο έηζη 
ψζηε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ εθείλα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ.  


