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Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA 
PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία – Διάθεση 

εγγράφων στους μετόχους 
 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (“Eurobank”) και η εταιρεία GRIVALIA 
PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (“Grivalia”) ανακοινώνουν 
ότι σήμερα 01.03.2019 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης 
Συγχώνευσης, με βάση το οποίο η Eurobank θα απορροφήσει την Grivalia σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
2515/1997, όπως ισχύουν. 
 
Από σήμερα, 01.03.2019, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της 
Eurobank και της Grivalia στις ιστοσελίδες κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες 
www.eurobank.gr και www.grivalia.com, ως προς τα έγγραφα που αφορούν την κάθε 
εταιρεία, καθώς και στην έδρα κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας και συγκεκριμένα, για μεν την 
Eurobank στην Αθήνα, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 (τηλ.  210 3337000), για δε την Grivalia στο 
Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 117 & Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Τ.Κ. 151 24 (τηλ. 210 
8129600): 
 
1. το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Eurobank και της Grivalia,  
 
2. οι ισολογισμοί μετασχηματισμού της Eurobank και της Grivalia με ημερομηνία 31.12.2018, 
 
3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Eurobank και της Grivalia, 
 

4. η επεξηγηματική του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Eurobank προς τους μετόχους της, 

 
5. η επεξηγηματική του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Grivalia προς τους μετόχους της, 
 

6. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της Eurobank για τη διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε αυτήν την ημερομηνία (31.12.2018) 
καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία διενεργήθηκε από τον ορκωτό 
ελεγκτή κ. Αναστάσιο Κυριακούλη (A.M. ΣΟΕΛ 39291) της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
 

7. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της Grivalia για τη διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε αυτήν την ημερομηνία (31.12.2018), 
καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία διενεργήθηκε από την ορκωτό 
ελεγκτή κα Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της ελεγκτικής εταιρείας 
«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
 

8. η αποτίμηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Eurobank από την ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte Business Solutions Α.Ε.» με τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της 
σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και 

http://www.eurobank.gr/
http://www.grivalia.com/
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9. η αποτίμηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Grivalia από την ελεγκτική εταιρεία 

«Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με τη διατύπωση γνώμης για 
το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 
 

Πλέον των αποτιμήσεων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό των συγχωνευόμενων εταιρειών 
για την ικανοποίηση των εκ του νόμου προβλεπομένων, τα κατωτέρω έγγραφα είναι επίσης 
στη διάθεση των μετόχων της Eurobank και της Grivalia στις ανωτέρω αναφερόμενες 
ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων εταιρειών: 
 
10. οι αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Eurobank από τις «Deutsche Bank 

AG, κατάστημα Λονδίνου» και «Perella Weinberg Partners UK LLP» και για λογαριασμό 
της Grivalia από τις «Bank of America Merrill Lynch» και «Axia Ventures Group  Limited», 
οι οποίες επιβεβαιώνουν το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 

 
Καλούνται οι μέτοχοι της Eurobank και της Grivalia να λάβουν γνώση των ανωτέρω 
εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους επί ένα (1) μήνα από την ανωτέρω 
ημερομηνία. 
 
Η συγχώνευση τελεί υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκρίσεως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 
των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 
 

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες 
 
 

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας  
 

και 
 

 GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
 


