ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ Ή ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΖΝΩΜΔΝΩΝ
ΠΟΛΗΣΔΗΩΝ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ Ή Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΝΑΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ Ή ΓΗΑΜΔΝΔΗ ΣΗ
ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ, Δ ΔΓΑΦΖ ΣΖ ΚΑΗ Δ ΤΠΔΡΠΟΝΣΗΔ ΚΣΖΔΗ ΣΖ
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΠΟΤΔΡΣΟ ΡΗΚΟ, ΣΩΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΘΔΝΩΝ ΝΖΩΝ, ΣΟΤ
ΓΚΟΤΑΜ, ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΑΜΟΑ, ΣΖ ΝΖΟΤ ΟΤΔΪΚ ΚΑΗ ΣΩΝ ΒΟΡΔΗΩΝ ΝΖΩΝ ΜΑΡΗΑΝΑ), Δ
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΩΝ ΖΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΗΣΔΗΩΝ Ή ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ ΚΟΛΟΤΜΠΗΑ (ΖΠΑ)
Ή Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΖΠΑ (ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟΝ «ΚΑΝΟΝΗΜΟ S» ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
«SECURITIES ACT» ΣΟΤ 1933 ΣΩΝ ΖΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΗΣΔΗΩΝ, ΟΠΩ ΗΥΤΔΗ) Ή Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ
ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΝΑΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ Ή ΓΗΑΜΔΝΔΗ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ.

Αλαθνίλωζε
Πξόηαζε γηα ηελ απόθηεζε πβξηδηθώλ ηίηιωλ θαη ηίηιωλ κεηωκέλεο εμαζθάιηζεο
2 Μαξηίνπ 2012
Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. (ε «Σξάπεδα») αλαθνηλψλεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ (νη «Πξνηάζεηο») πξνο ηνπο θαηφρνπο
ησλ θαησηέξσ ηίηισλ γηα ηελ απφθηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπο, έλαληη κεηξεηψλ:
1. ησλ ζε θπθινθνξία εηξάο Α πξνλνκηνχρσλ εγγπεκέλεο απφδνζεο άλεπ ςήθνπ, άλεπ δηθαηψκαηνο ζσξεπηηθνχ
κεξίζκαηνο ηίηισλ (νη «Τβξηδηθνί Σίηινη») (ISIN: XS0204397425) ζπλνιηθήο ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο αμίαο
158.636.000 Δπξψ. Οη Τβξηδηθνί Σίηινη εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Piraeus Group Capital Limited»,
θαη έρεη παξαζρεζεί γηα απηνχο εγγχεζε κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο,
2. κίαο ζεηξάο ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (Lower Tier 2) (ISIN: XS0261785504) ζπλνιηθήο ελαπνκείλαζαο
νλνκαζηηθήο αμίαο 330.172.000 Δπξψ, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξία Piraeus Group Finance Plc, θαη γηα ηνπο νπνίνπο
έρεη παξαζρεζεί ε εγγχεζε κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο (νη «Σίηινη Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο» θαη καδί κε
ηνπο Τβξηδηθνχο Σίηινπο νη «Σίηινη»).
Οη Πξνηάζεηο γίλνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ απφ 2 Μαξηίνπ 2012 Πιεξνθνξηαθνχ Έληππνπ ησλ
Πξνηάζεσλ πνπ ζπλέηαμε ε Σξάπεδα, θαη ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθφηεξα ζην Πιεξνθνξηαθφ Έληππν ησλ Πξνηάζεσλ.
Αληίγξαθα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Έληππνπ ησλ Πξνηάζεσλ είλαη δηαζέζηκα κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξηνξηζκψλ
δηάζεζεο, απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο Πξφηαζεο (ν «Γηαρεηξηζηήο») φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. Όξνη ζε θεθαιαία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ρσξίο λα έρνπλ νξηζηεί, έρνπλ ην λφεκα πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί ζην
Πιεξνθνξηαθφ Έληππν ησλ Πξνηάζεσλ.
Οη ζπλνιηθέο ελαπνκείλαζεο νλνκαζηηθέο αμίεο απνηεινχλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο, ηηο νλνκαζηηθέο αμίεο
ησλ Σίηισλ φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ επαλαγνξψλ απφ ηελ Σξάπεδα ή ηηο ζπγαηξηθέο απηήο εηαηξείεο.
Δηθαηνινγεηηθή βάζε ηωλ Πξνηάζεωλ
Οη Πξνηάζεηο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier One capital) γηα
ηελ Σξάπεδα θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (καδί ν «Όκηινο») θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δνκήο ησλ επνπηηθψλ
θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ. Ζ νινθιήξσζε ησλ Πξνηάζεσλ, ζα δεκηνπξγήζεη θέξδνο γηα ηνλ Όκηιν θαη, ζπλαθφινπζα

αχμεζε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Δπίζεο, νη Πξνηάζεηο παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο ηελ
δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο αγνξάο.
Οη Πξνηάζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίνη εζηηάδνληαη ζηελ δεκηνπξγία θεθαιαίσλ αλψηεξεο
πνηφηεηαο κε ζεηηθή επίδξαζε ζηα ζηνηρεία ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ελ φςεη ηεο πινπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθήξπμε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Δπνπηεία ησλ Σξαπεδψλ ην Γεθέκβξην ηνπ
2010 αλαθνξηθά κε ηνπο ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Βαζηιεία III). Πεξαηηέξσ, ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδαο έρεη ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ δεηθηψλ ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ σο απνηέιεζκα (α) ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο παξνχζαο Διιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο
θξίζεο γηα ηα Διιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, (β) ηεο πεξαηηέξσ αξλεηηθήο επίδξαζεο επί ησλ θεθαιαίσλ πνπ
ελδέρεηαη λα έρεη ε δηαγλσζηηθή κειέηε, ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ηελ BlackRock ζην ειιεληθφ δαλεηαθφ
ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο, παξφκνηαο κε εθείλε πνπ δηελεξγήζεθε ζηα κεγαιχηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο
(θαη’ εληνιή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε ην Μάην ηνπ 2010 θαη ζηεξίρζεθε απφ θνηλνχ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή
Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο (ην «ΓΝΣ θαη ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάθακςεο ηεο
Δπξσδψλεο») θαη (γ) ηεο αλακελφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην PSI (Private Sector Involvement) κέζσ ηεο
εζεινληηθήο αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσλ πξνθιήζεσλ, ηα Διιεληθά
Πηζησηηθά Ηδξχκαηα ζα ππνρξενχληαη απφ ην ΓΝΣ θαη ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάθακςεο ηεο Δπξσδψλεο λα
δηαηεξνχλ ηνλ δείθηε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπιάρηζηνλ ζε 9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο
(9%) γηα ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 θαη 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (10%) απφ 1 εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ηα δε κέηξα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξίνπ απηνχ αλακέλνληαη λα ιεθζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Έσο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, νη εθδφηξηεο εηαηξείεο δελ έρνπλ ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ εμάζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαγνξάο Σίηισλ. Ζ ηπρφλ κειινληηθή απφθαζε ησλ εθδνηξηψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ εμάζθεζε
νπνηνδήπνηε ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο, αλαθνξηθά κε Σίηινπο πνπ δελ ζα απνθηεζνχλ ην πιαίζην ησλ Πξνηάζεσλ, ζα ιεθζεί
βάζεη ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ, ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα ηειεί ππφ ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Κάζε
κειινληηθή απφθαζε γηα θαηαβνιή κεξηζκάησλ ησλ Τβξηδηθψλ Σίηισλ πνπ δελ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ
Πξνηάζεσλ ζα ιεθζεί επίζεο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξηνξηζκψλ
πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο φξνπο ησλ Τβξηδηθψλ Σίηισλ πεξί κε πιεξσκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ αξκνδηφηεηαο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα κελ επηηξέπεη απηέο ηηο θαηαβνιέο.
Δπίζεο, επί ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηα κέηξα πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ
ιεθζεί γηα ηελ Διιάδα, δελ επηηξέπεηαη ε επαλαγνξά ή ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ρσξίο πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε κε ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο («DG COMP»). Ζ DG COMP έρεη γλσζηνπνηήζεη φηη, επί
ηεο αξρήο, νη ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα επαλαγνξάδνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα νχηε λα πξνβαίλνπλ ζε δηαλνκή
κεξηζκάησλ, εάλ θάηη ηέηνην ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο ή ζα πξνζέθξνπε ζηελ
αξρή πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
Ο Όκηινο πξνηίζεηαη λα δηαθξαηήζεη ηνπο Τβξηδηθνχο Σίηινπο πνπ ζα απνθηήζεη ζην πιαίζην ησλ Πξνηάζεσλ, ελψ ζε
ζρέζε κε ηνπο Σίηινπο Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Πξνηάζεσλ, επηθπιάζζεηαη ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπ λα ηνπο κεηαβηβάζεη, επαλεθδψζεη, επαλαδηαζέζεη ή θαη αθπξψζεη.
Ζ Σξάπεδα απνηειεί κέινο ηνπ Οκίινπ θαη νη εθδφηεο ησλ Σίηισλ είλαη ελήκεξνη ηεο πξνζέζεψο ηεο λα πξνβεί ζηηο
παξνχζεο Πξνηάζεηο.
Οη φξνη ησλ Πξνηάζεσλ δηέπνληαη απφ ην Αγγιηθφ δίθαην.
Λεπηνκέξεηεο ηωλ Πξνηάζεωλ
Ζ Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη γηα ηνπο Τβξηδηθνχο Σίηινπο πνπ εγθχξσο ζα πξνζθεξζνχλ θαη ζα γίλνπλ απνδεθηνί γηα αγνξά
κεηά απφ ηε ζρεηηθή Πξφηαζε, ηίκεκα αγνξάο ( ην «Σίκεκα Αγνξάο Τβξηδηθψλ Σίηισλ») ίζν κε 37 εθαηνζηηαίεο

κνλάδεο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Τβξηδηθψλ Σίηισλ, θαη επηπξφζζεηα ηπρφλ δεδνπιεπκέλα αιιά κε
θαηαβεβιεκέλα κεξίζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αλαθεξφκελνπο Τβξηδηθνχο ηίηινπο.
Ζ Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη γηα ηνπο Σίηινπο Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο πνπ εγθχξσο ζα πξνζθεξζνχλ θαη ζα γίλνπλ
απνδεθηνί γηα αγνξά κεηά απφ ηε ζρεηηθή Πξφηαζε, ηίκεκα αγνξάο ( ην «Σίκεκα Αγνξάο Σίηισλ Μεησκέλεο
Δμαζθάιηζεο») ίζν κε 50 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Σίηισλ Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο, ελψ
ζα θαηαβάιεη πξφζζεηα ηπρφλ πνζά δεδνπιεπκέλσλ αιιά κε θαηαβεβιεκέλσλ ηφθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αλαθεξφκελνπο
Σίηινπο Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο.
Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Εληνιώλ
Πξνθείκελνπ νη δηθαηνχρνη ησλ ηίηισλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ην ζρεηηθφ Σίκεκα Αγνξάο ζα
πξέπεη λα πξνζθέξνπλ έγθπξα ηνπο Σίηινπο ηνπο παξαδίδνληαο ή δηαζθαιίδνληαο φηη ζα παξαδνζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο
έγθπξε Δληνιή Απνδνρήο Πξφηαζεο (ε «Δληνιέο Απνδνρήο Πξφηαζεο») ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο Πξφηαζεο κέρξη ηηο 4:00
ψξα Λνλδίλνπ ζηηο 9 Μαξηίνπ 2012. Οη Δληνιέο Απνδνρήο Πξφηαζεο ζα είλαη αλέθθιεηεο πιελ πεξηνξηζκέλσλ
πεξηπηψζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ Έληππν ησλ Πξνηάζεσλ.
Οη Δληνιέο Απνδνρήο Πξφηαζεο ζα αθνξνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηελ ηηκή κνλάδαο, φπσο ηζρχεη γηα θάζε εηξά (ήηνη EUR
1.000 ζηελ πεξίπησζε ησλ Τβξηδηθψλ Σίηισλ θαη EUR 50.000 ζηελ πεξίπησζε ησλ Σίηισλ Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο)
θαη ελ ζπλερεία δχλαληαη λα ππνβάιινληαη , αληίζηνηρα, γηα αθέξαηα πνιιαπιάζηα ησλ EUR 1.000.
Γηα θάζε ηειηθφ δηθαηνχρν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηή Δληνιή Απνδνρήο Πξφηαζεο γηα θάζε εηξά.
Ελδεηθηηθό Χξνλνδηάγξακκα Πξόηαζεο
Έλαξμε Πξνηάζεσλ

Παξαζθεπή, 2 Μαξηίνπ 2012

Λήμε Πξνηάζεσλ

4.00 κκ. (ψξα Λνλδίλνπ) ηελ
Παξαζθεπή, 9 Μαξηίνπ 2012
Σν δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ηελ
Γεπηέξα, 12 Μαξηίνπ 2012

Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πξνηάζεσλ

Γηαθαλνληζκφο ησλ Πξνηάζεσλ

Σεηάξηε, 14 Μαξηίνπ 2012

Οη θάηνρνη ηωλ νκνιόγωλ δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο Πξνηάζεηο θαη ηνλ ηξόπν απνδνρήο ηνπο ζην Πιεξνθνξηαθό Έληππν ηωλ Πξνηάζεωλ
Σπρφλ εξσηήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο Πξνηάζεηο ζα πξνσζνχληαη ζηνπο Γηνξγαλσηέο ησλ Πξνηάζεσλ θαη ηνλ
Γηαρεηξηζηή.
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Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
United Kingdom
Σειέθσλν: +44 20 7773 8575
ππφςε: Liability Management Group
Email: eu.lm@barcap.com

Morgan Stanley & Co. International plc
20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
United Kingdom
Σειέθσλν: +44 20 7677 0541
Τπφςε: Chris Dodman
Email: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Διαχειριστής Πρότασης
Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom
Σειέθσλν: +44 20 7704 0880
ππφςε: David Shilson / Thomas Choquet
Email: piraeus@lucid-is.com

ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΤΘΤΝΖ
Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε πξέπεη λα δηαβαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην Πιεξνθνξηαθφ Έληππν ησλ Πξνηάζεσλ. Σφζν ε
αλαθνίλσζε φζν θαη ην Πιεξνθνξηαθφ Έληππν ησλ Πξνηάζεσλ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα
δηαβαζηνχλ πξνζεθηηθά πξηλ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζε ζρέζε κε ηηο Πξνηάζεηο. Δάλ νπνηνζδήπνηε θάηνρνο
έρεη ακθηβνιίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Δληχπνπ ησλ Πξνηάζεσλ ή ην πσο ζα πξέπεη λα ελεξγήζεη
ζρεηηθά κε απηφ, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη κφλνο ηνπ νηθνλνκηθή ζπκβνπιή, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηπρφλ θνξνινγηθέο
ζπλέπεηεο, απφ ηνλ ρξεκαηηζηή ηνπ, ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζηελ ηξάπεδα, ηνλ ζεκαηνθχιαθά ηνπ, ηνλ ζχκβνπιφ ηνπ, ηνλ
ινγηζηή ηνπ ή νπνηνλδήπνηε άιιν αλεμάξηεην νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν. Οπνηνζδήπνηε ηδηψηεο επελδπηήο ή εηαηξία ηνπ
νπνίνπ νη Σίηινη θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε ρξεκαηηζηή, δηαπξαγκαηεπηή, ηξάπεδα, ζεκαηνθχιαθα εηαηξία
εκπηζηεχκαηνο ή άιινλ νξηζζέληα θάηνρν, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αληίζηνηρν θνξέα εάλ επηζπκεί λα
ζπκκεηάζρεη ζε Πξφηαζε γηα ηνπο Σίηινπο πνπ θαηέρεη. Καλείο απφ ηνπο Γηνξγαλσηέο ή ν Γηαρεηξηζηήο ησλ Πξνηάζεσλ,
θαη θαλείο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπο δελ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε γηα ηελ απνδνρή ή φρη
ησλ Πξνηάζεσλ.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ
Σύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηωλ Πξνηάζεωλ, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκόζηα πξνζθνξά ή
δεκόζηα πξόηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3401/2005 θαη λ. 3461/2006, αληίζηνηρα, γηα ηελ απόθηεζε ηωλ Τίηιωλ
ζηελ Ειιάδα. Αληίζηνηρα, δελ απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο γηα έγθξηζε βάζεη ηωλ
αλωηέξω λόκωλ ε παξνύζα αλαθνίλωζε, ην πιεξνθνξηαθό έληππν ηωλ πξνηάζεωλ ή άιια έγγξαθα ή πιηθό
ζρεηηθό κε ηηο Πξνηάζεηο.
Οη Πξνηάζεηο ππφθεηληαη πεξαηηέξσ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πξνζθνξάο θαη δηάζεζεο, κεηαμχ άιισλ, ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γαιιίαο, ηνπ Βειγίνπ, φπσο εθηίζεηαη αλαιπηηθά ζην
πιεξνθνξηαθφ έληππν ησλ Πξνηάζεσλ.

