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Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων ν. 3864/2010 
«Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»  

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, για όσο χρόνο το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ασκεί τα δικαιώματα ψήφου με τους 
περιορισμούς του άρθρου 7Α και ειδικότερα σύμφωνα με την περίπτωση α’ της 
παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου, το Ταμείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου 
που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση 
σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα κατά τη διάρκεια του 
οποίου απέκτησε ή διέθεσε μετοχές, καθώς και τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 
που κατέχει. 
 
Ο Εκδότης δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του προηγούμενου εδαφίου άμεσα και, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της 
παραπάνω παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007. 
 
Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου 7Α, 
πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές ή ποσοστά δικαιωμάτων 
ψήφου που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή 
ενίσχυση από το ΤΧΣ, οφείλουν να γνωστοποιούν, κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007, 
όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων, τις μεταβολές επί των 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν με βάση τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, 
πλην αυτών του ΤΧΣ, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το ΤΧΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μόνο σε μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών και 
όχι επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών1. 
 
Επομένως, ο κάθε μέτοχος / κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου στην «Eurobank Ergasias 
Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής “Eurobank Holdings”) θα πρέπει 
να υπολογίζει το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει διαιρώντας τον αριθμό 
των δικαιωμάτων ψήφου του (αριθμητής) με τον συνολικό αριθμό των μετοχών με 
δικαιώματα ψήφου στην Eurobank Holdings, αφαιρουμένων των μετοχών με δικαίωμα 
ψήφου του ΤΧΣ (παρανομαστής). 
 
Έτσι, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της 
Eurobank Holdings είναι 3.710.677.508 και οι κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές που 
κατέχει το ΤΧΣ, σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίησή του, είναι 52.080.673, το 
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κάθε μετόχου / κατόχου δικαιωμάτων ψήφου 
πρέπει να υπολογισθεί με παρανομαστή τον αριθμό 3.658.596.835 (=3.710.677.508 - 
52.080.673). 
 
Προσοχή: Η γνωστοποίηση του ν. 3864/2010  είναι ανεξάρτητη από τη γνωστοποίηση του 
ν. 3556/2007. 
 

 
1 Η Eurobank Holdings κατά τον παρόντα χρόνο δεν έχει τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών. 
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Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης του μετόχου / κατόχου δικαιωμάτων 
ψήφου με βάση τον ν. 3864/2010 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που αυτός κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που 
προβλέπονται στον ν. 3556/2007 (όπως κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπολογίζονται), 
ως αποτέλεσμα μεταβολής των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, με βάση τη σχετική 
δημοσιοποίηση στην οποία, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, πρέπει να προβεί ο Εκδότης (εν 
προκειμένω η Eurobank Holdings), κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 7Α του ν. 3864/2010. 
 
Διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης 
 
Το έντυπο γνωστοποίησης2 υποβάλλεται στην Eurobank Holdings και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η 
γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου 
προσώπου, νομίμως εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι 
νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε 
περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα 
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. 
 
Το νομίμως υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται: 
 
α) Όσον αφορά στην Eurobank Holdings: 

Με συστημένη επιστολή υπόψη κου Ιωάννη Χαδόλια, Διεύθυνση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, Αμαλίας 20 & Σουρή 5, 105 57 Αθήνα, και: 
στα email: CorporateGovernance@eurobank.gr, ICHADOLIAS@eurobank.gr και 
investor_relations@eurobank.gr (για τηλεφωνική επιβεβαίωση  στα τηλ. +214-
4042614, 214-404263437 και 214-4063529). 

 
β) Όσον αφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 

1. Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση 
Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και να απευθύνεται στη Διεύθυνση 
Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Διαρκούς 
Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε 
δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει».  

2. Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210-3377243 είτε στο 
email: tr1@cmc.gov.gr. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να είναι 
προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Τέλος ο 
υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την 
παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.  

 
2  http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/companies 
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