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∆ευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2015 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Εισαγωγή νέων µετοχών κατόπιν αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
 
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού µε την υπ’ αριθ. 121030/25.11.2015 απόφασή του ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας µε έκδοση 2.038.920.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 
ευρώ και τιµή διάθεσης 1,00 ευρώ η κάθε µία, για την άντληση συνολικά 2.038.920.000 ευρώ, µε 
καταβολή µετρητών και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων της, 
συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και του µοναδικού 
προνοµιούχου µετόχου της, όπως η αύξηση αυτή αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων θεµάτων, από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, που συνεδρίασε στις 16 Νοεµβρίου 2015. 
 
Μετά την ανωτέρω εταιρική πράξη, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 
1.605.924.629,50 ευρώ και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της σε 2.531.498.765, εκ των οποίων α) 
2.185.998.765 µετοχές κοινές µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000 
προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκδοθείσες σύµφωνα µε το ν. 3723/2008, ονοµαστικής 
αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία. 
 
H ∆ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών Αγορών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών («ΧΑ») στη 
συνεδρίασή της στις 30.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ των 
2.038.920.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ανωτέρω 2.038.920.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο ΧΑ 
ορίζεται για τις 02.12.2015. 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο κοινών µετοχών της Τράπεζας που θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο ΧΑ ανέρχεται σε 2.185.998.765, και οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες στις 
µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσµαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 
10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040). 
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