ΕΚΘΕΣΗ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ
15.11.2015, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, το άρκρο 9 παρ. 1 Ν.3016/2002,
και το άρκρο 4.1.4.1.2 του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνών

Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι,
Οι εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα κατά το 1ο εξάμθνο του 2015 ιταν εξαιρετικά πυκνζσ και καταλυτικζσ για
τθν πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, με τελικι κατάλθξθ τθ ςυμφωνία ςτθ Σφνοδο Κορυφισ των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ ςτισ 12 Ιουλίου 2015, τθν επικφρωςι τθσ ςτο Eurogroup ςτισ 14
Αυγοφςτου και τθν υπογραφι του 3ου προγράμματοσ οικονομικισ προςαρμογισ τθσ χϊρασ μεταξφ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Ελλάδασ ςτισ 19 Αυγοφςτου 2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
νζο δάνειο χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στιριξθσ
(European Stability Mechanism - ESM) φψουσ ζωσ €86 δις., εκ των οποίων ζωσ €25 δις. κα είναι
διακζςιμα για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, κακϊσ και τθ λιψθ μζτρων
δθμοςιονομικισ πολιτικισ και διαρκρωτικϊν αλλαγϊν. Στο πλαίςιο του ωσ άνω προγράμματοσ
πραγματοποιικθκε εκταμίευςθ €13 δις. προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτισ 20 Αυγοφςτου 2015.
Ταυτόχρονα, ζνα πρόςκετο ποςό €10 δις. κατζςτθ άμεςα διακζςιμο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και
εξυγίανςθ των τραπεηϊν, υπό τθ μορφι τίτλων εκδόςεωσ του ESM, οι οποίοι τθροφνται ςε ειδικό
λογαριαςμό υπό τθ διαχείριςθ του ESM ςτο Λουξεμβοφργο.
Σφμφωνα με το νζο πρόγραμμα, θ ελλθνικι οικονομία εκτιμάται ότι κα επιςτρζψει ςε φφεςθ τθ
διετία 2015-2016 και ςε ανάπτυξθ το 2017. Ειδικότερα, με βάςθ τισ εκτιμιςεισ του προγράμματοσ, το
ΑΕΠ κα ςυρρικνωκεί κατά 2,3% το 2015 και κατά 1,3% το 2016, ενϊ θ οικονομία κα περάςει ςε φάςθ
ανάπτυξθσ το 2017 (+2,7%). Ωςτόςο, με βάςθ τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία, θ φφεςθ το 2015
ενδζχεται να είναι μικρότερθ από τθν αρχικι εκτίμθςθ, και θ χϊρα να περάςει ςε ανάπτυξθ
νωρίτερα από το αναμενόμενο, ιτοι από το δεφτερο εξάμθνο του 2016.
Στο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθσ ανάγκθσ αποκατάςταςθσ
τθσ ρευςτότθτασ και των εποπτικϊν κεφαλαίων του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ορίςκθκε ςτο 3ο
πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ θ διενζργεια Συνολικισ Αξιολόγθςθσ (“Comprehensive
Assessment”) των τεςςάρων ςυςτθμικϊν ελλθνικϊν τραπεηϊν, με ςκοπό τον προςδιοριςμό
ενδεχόμενων κεφαλαιακϊν αναγκϊν τουσ. Η Συνολικι Αξιολόγθςθ διενεργικθκε από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μθχανιςμό (ΕΕΜ) τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ), και τα αποτελζςματα τθσ
αξιολόγθςθσ ανακοινϊκθκαν ςτισ 31 Οκτωβρίου 2015. Η ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν
τραπεηϊν απαιτείται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2015.
Η άςκθςθ πραγματοποιικθκε με ςθμείο αναφοράσ τον προςωρινό ιςολογιςμό τθσ 30θσ Ιουνίου
2015 και περιελάμβανε: (i) επιςκόπθςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ (“Asset Quality
Review-AQR”), θ οποία ςυνίςτατο ςτθ λεπτομερι αξιολόγθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ του εγχϊριου
δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ Τράπεηασ και (ii) άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων
(stress test) υπό τισ παραδοχζσ «βαςικοφ» (baseline) και «δυςμενοφσ» (adverse) ςεναρίου.
Από τα αποτελζςματα τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ για τθν Τράπεηα Πειραιϊσ προκφπτουν, ςε
ενοποιθμζνθ βάςθ, κεφαλαιακζσ ανάγκεσ (προ τθσ εφαρμογισ των μζτρων του ςχεδίου ενίςχυςθσ
κεφαλαίων που κα ςυμφωνθκεί με τθν ΕΚΤ) ίςεσ με:
€2.213 εκατ υπό το «βαςικό» ςενάριο, αφοφ ςυνυπολογιςκοφν τα αποτελζςματα του AQR και τθσ
άςκθςθσ προςομοίωςθσ,
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€4.933 εκατ υπό το «δυςμενζσ» ςενάριο, αφοφ ςυνυπολογιςκοφν τα αποτελζςματα του AQR και τθσ
άςκθςθσ προςομοίωςθσ.

(α) AQR (9,5% ελάχιςτο όριο CET-1%)

μ.β. CET1%

€ εκατ

402

2.188

432

2.213

1.035

4.933

1.035

4.933

(β) «Βαςικό» ςενάριο άςκθςθσ προςομοίωςθσ
(9,5% ελάχιςτο όριο CET-1%)
(γ) «Δυςμενζσ» ςενάριο άςκθςθσ προςομοίωςθσ
(8,0% ελάχιςτο όριο CET-1%)
Συνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ *μζγιςτο των (α),(β),(γ))

Το ανωτζρω κεφαλαιακό ζλλειμμα αναμζνεται να απομειωκεί, αφοφ λθφκοφν υπ’ όψιν οι ενζργειεσ
ενίςχυςθσ κεφαλαίων, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Κεφαλαιακισ Ενίςχυςθσ (Capital
Plan) τθσ Τράπεηασ που ζχει υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν ΕΚΤ (όπωσ ενδεικτικά, θ εν εξελίξει
άςκθςθ διαχείριςθσ πακθτικοφ - LME).
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω δεδομζνα, εκτιμά ωσ
επιβεβλθμζνθ τθν άμεςθ ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο του προςφάτωσ
τροποποιθμζνου πλαιςίου ανακεφαλαιοποίθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων του ν. 3864/2010, και
θσ
για το ςκοπό αυτό ειςθγείται προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 15 Νοεμβρίου
2015 τα ακόλουκα:
1.

2.

Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο του ν. 3864/2010 με τθν ζκδοςθ
νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ Ευρϊ 4,933
διςεκατομμυρίων (εκ των οποίων ποςό Ευρϊ 2,213 διςεκατομμφρια αντιςτοιχεί ςτο Βαςικό
ςενάριο και μαηί με τo υπόλοιπο ποςό Ευρϊ 2,720 διςεκατομμφρια ςτο Δυςμενζσ ςενάριο του
stress test τθσ πρόςφατθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ που διενιργθςε ο Ενιαίοσ Μθχανιςμόσ
Εποπτείασ *SSM+), θ οποία κα καλυφκεί με μετρθτά ι/και κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων ι/και
ειςφορά ςε είδοσ, και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων.
Ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (Contingent Convertible
Securities) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010 και τθσ ΠΥΣ 36/02.11.2015 ζωσ ποςοφ
Ευρϊ 2,040 διςεκατομμυρίων (δθλαδι το 75% τθσ διαφοράσ μεταξφ του Δυςμενοφσ και του
Βαςικοφ Σεναρίου του stress test) προσ κάλυψθ αποκλειςτικά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ.

Η εν λόγω Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν Τράπεηα:





Να καλφψει τισ κεφαλαιακζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ προςδιορίςτθκαν από τθν Συνολικι
Αξιολόγθςθ τθσ ΕΚΤ,
Να ενιςχφςει τθν κεφαλαιακι τθσ βάςθ, κατατάςςοντασ τθν ωσ μία από τισ καλφτερα
κεφαλαιοποιθμζνεσ τράπεηεσ ςτθν Ευρϊπθ,
Να διευρφνει τθ μετοχικι τθσ ςφνκεςθ, αυξάνοντασ τθν ιδιωτικι ςυμμετοχι ςτθ μετοχικι
βάςθ τθσ,
Να ενδυναμϊςει τθν εικόνα και το κφροσ τθσ Τράπεηασ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν
ο
επανάκτθςθ των απωλεςκζντων κατακζςεων ςτθν Ελλάδα το 1 εξάμθνο 2015 και
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μειϊνοντασ ζτςι τθν εξάρτθςθ χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα και ειδικότερα τον
ELA.
Να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και να ςυνεχίςει να
ςυμβάλλει ςτθν προςπάκεια ανάταςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με πρωτοβουλίεσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ.

Το Δ.Σ. ειςθγείται, επίςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των περιοριςμϊν που προκφπτουν από τθν
εταιρικι νομοκεςία και τθσ ςυνάρτθςθσ τθσ τιμισ διάκεςθσ με τθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ,
τισ ακόλουκεσ απαραίτθτεσ πρόδρομεσ ενζργειεσ τεχνικισ φφςεωσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ:
i) τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ με
ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν (reverse split), και, εφόςον απαιτθκεί προσ
το ςκοπό επίτευξθσ ακεραίου αρικμοφ μετοχϊν, ςυνακόλουκθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου
τθσ Τράπεηασ με κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α κ.ν.
2190/1920,και
ii) τθ δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με
ιςόποςθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε
κοινισ μετοχισ, χωρίσ επιςτροφι μετρθτϊν ι μεταβολι του αρικμοφ των υφιςταμζνων μετοχϊν
(όπωσ αυτόσ κα ζχει προςδιοριςτεί με τισ υπό i) ανωτζρω ενζργειεσ).

Αιτιολόγθςθ κατάργθςθσ του δικαιώματοσ προτίμθςθσ των παλαιών μετόχων
Αναφορικά με τθν προτεινόμενθ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων για
τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο του ν. 3864/2010 με τθν ζκδοςθ
νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ςθμειϊνεται ότι το Δ.Σ. κρίνει τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ επιβεβλθμζνθ υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, κακϊσ:








κα επιτρζψει τθν επίςπευςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν για τθν κατά το δυνατόν ταχεία
ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο πλαίςιο του προςφάτωσ ριηικϊσ
τροποποιθκζντοσ νομικοφ πλαιςίου ανακεφαλαιοποίθςθσ και εντόσ τθσ ανελαςτικισ
προκεςμίασ που κζτουν οι εποπτικζσ αρχζσ, προςδίδοντασ ταυτόχρονα το μζγιςτο δυνατό
βακμό ευελιξίασ ςτθν Τράπεηα,
κα διευκολφνει τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ των νζων μετοχϊν με βάςθ τισ προςφορζσ
των επενδυτϊν ςε βιβλίο προςφορϊν με διαφανι, ταχφ και ανταγωνιςτικό τρόπο, ςφμφωνα και
με ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010,
κα επιτρζψει ςτθν Τράπεηα να εκμεταλλευκεί το υφιςτάμενο επενδυτικό ενδιαφζρον
αξιοποιϊντασ τθν επενδυτικι ςυγκυρία χωρίσ κακυςτεριςεισ,
κα διαςφαλίςει τθν είςοδο ςθμαντικϊν ποςϊν ιδιωτικϊν κεφαλαίων ςτθν αφξθςθ και τθν
ςυνακόλουκθ αποφυγι επιβολισ ςτθν Τράπεηα μζτρων εξυγίανςθσ του ν. 4335/2015,
κα επιτρζψει τθ διεφρυνςθ τθσ ιδιωτικισ μετοχικισ βάςθσ με ςυνακόλουκθ αφξθςθ τθσ
διαςποράσ και εμπορευςιμότθτασ (free float) τθσ μετοχισ.

Αναφορικά με τθν προτεινόμενθ κάλυψθ τθσ ζκδοςθσ του ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ
μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (Contingent Convertible Securities), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
3864/2010 και τθσ ΠΥΣ 36/02.11.2015 αποκλειςτικά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ, χωρίσ δικαίωμα ςυμμετοχισ των παλαιϊν μετόχων, αυτι κρίνεται επιβεβλθμζνθ από
τθ φφςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ωσ άνω ομολογιακοφ δανείου και τισ νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ διατάξεισ που το διζπουν, κακϊσ οι ομολογίεσ αυτζσ μποροφν να αναγνωριςτοφν ςτα
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βαςικά ίδια κεφάλαια τθσ Τράπεηασ μόνον εάν κατζχονται από το Δθμόςιο ι άλλθ δθμόςια οντότθτα
(άρκρο 31 Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 575/2013 - CRR). Συνεπϊσ, θ κάλυψι τουσ από ιδιϊτεσ επενδυτζσ
δε κα πλθροφςε τισ προχποκζςεισ των ςχετικϊν εποπτικϊν διατάξεων για τθ λειτουργία των ωσ άνω
ομολογιϊν ωσ μζςο ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ. Το τελικό φψοσ του
ομολογιακοφ δανείου κα είναι ίςο με το 75% του ποςοφ που κα καλυφκεί από το Ταμείο
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, όπωσ αυτό προςδιοριςκεί ςφμφωνα με το ν. 3864/2010 και τθν
ΠΥΣ 36/02.11.2015 αναφορικά με τθν κατανομι τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που τυχόν κα
παραςχεκεί από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ μεταξφ κοινϊν μετοχϊν και υπό
αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν.
Σφμφωνα και με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010 θ τιμι διάκεςθσ των νζων
μετοχϊν κα προςδιοριςτεί με διαφανι και ανταγωνιςτικό τρόπο, με βάςθ τισ προςφορζσ επενδυτϊν
ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ βιβλίου προςφορϊν (book building), θ οποία κα διοργανωκεί από
ςχιμα διεκνϊν οίκων, και ςτθν οποία κα ζχει πρόςβαςθ ο ανεξάρτθτοσ χρθματοοικονομικόσ
ςφμβουλοσ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ.

Σκοπόσ διάκεςθσ των υπό άντλθςθ κεφαλαίων
Τα κεφάλαια που κα αντλθκοφν από τθν προτεινόμενθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου και τθν
ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ ςτο πλαίςιο του ν. 3864/2010
κα διατεκοφν αποκλειςτικά για τθν ενίςχυςθ των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ και
ωσ εκ τοφτου τθν κάλυψθ των κεφαλαιακϊν αναγκαίων που προςδιορίςτθκαν από τθν ΕΚΤ ςε
ςυνζχεια τθσ διενεργθκείςασ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ.
Η προτεινόμενθ αφξθςθ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2015, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
προςικουςασ λιψθσ όλων των απαιτοφμενων εταιρικϊν, εποπτικϊν και λοιπϊν εγκρίςεων και τθσ
ζκδοςθσ των ςχετικϊν προαπαιτοφμενων αποφάςεων των αρμόδιων εποπτικϊν και κανονιςτικϊν
αρχϊν.

Απολογιςμόσ χριςθσ των αντλθκζντων κεφαλαίων από τθν τελευταία αφξθςθ μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ
Σε ςυνζχεια των αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 28.03.2014 των
κοινϊν μετόχων τθσ Τράπεηασ (θ απόφαςθ τθσ οποίασ εγκρίκθκε και με τθν από 28.03.14 απόφαςθ
τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του προνομιοφχου μετόχου τθσ Τράπεηασ), θ Τράπεηα Πειραιϊσ
προζβθ ςε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ ζωσ €1,75 δις. με καταβολι μετρθτϊν, με
ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των
παλαιϊν μετόχων. Ειδικότερα, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ
κατά το ποςό των €308.823.529,20 με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν
μετοχϊν, με τθν ζκδοςθ 1.029.411.764 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν,
ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και με τιμι διάκεςθσ €1,70 για κάκε μία νζα μετοχι. Οι νζεσ μετοχζσ
διατζκθκαν μζςω δθμόςιασ προςφοράσ ςτθν Ελλάδα και μζςω διαδικαςίασ διεκνοφσ βιβλίου
προςφορϊν (book-building) ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ
ανιλκε ςε €2.580.593.913,48 διαιροφμενο ςε 6.101.979.715 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με ψιφο
μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0,30 κακεμία και 77.568.134 προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ
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ονομαςτικισ αξίασ €4,77 κακεμία, κακϊσ και 1.266.666.666 προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ €0,30 κακεμία.
Το αποκεματικό υπζρ το άρτιο αυξικθκε κατά €1.384.580.554,64 μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων
αφξθςθσ και του αναλογοφντοσ αναβαλλόμενου φόρου. Σθμειϊνεται ότι τα ζξοδα αφξθςθσ
μετοχικοφ κεφαλαίου τθν 30/06/2014 ανζρχονταν ςε €76.480.966,17 προ φόρων και €56.595.914,97
μετά από φόρουσ.
Στισ 21 Μάϊου 2014, θ Τράπεηα Πειραιϊσ αποπλιρωςε ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο το ςφνολο των
προνομιοφχων μετοχϊν (Πυλϊνασ Ι Ν.3723/2008) φψουσ €750 εκατ. κυριότθτασ του και ζκδοςθσ τθσ
Τράπεηασ. Μετά τθν αποπλθρωμι των προνομιοφχων μετοχϊν, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ
ανζρχεται λογιςτικά κατά τθν 30/06/2014 ςε €1.830.593.914,50 διαιροφμενο ςε 6.101.979.715
κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία.
Το ςφνολο των εν λόγω κεφαλαίων χρθςιμοποιικθκε για τθν ενίςχυςθ των δεικτϊν κεφαλαιακισ
επάρκειασ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και για τθν αποπλθρωμι των προνομιοφχων μετοχϊν του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου φψουσ €750 εκατ.
Για τουσ πιο πάνω λόγουσ, το ΔΣ ειςθγείται προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ τθν αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου και τθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ υπό τουσ
όρουσ που προαναφζρκθκαν, και τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν
μετόχων.

Ακινα, 3 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
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