Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
“ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.”
(δ.τ “GENIKI Bank”)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 6,86 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(σύµφωνα µε το νόµο 3461/2006)
η

Η εταιρεία υπό την επωνυµία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” (ο “Προτείνων”) υπέβαλε την 17
∆εκεµβρίου 2012, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας υπό την επωνυµία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο
“GENIKI Bank” (η “Εταιρεία”), σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά µε υποχρεωτική
δηµόσια πρόταση απόκτησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας (η “∆ηµόσια
Πρόταση”).
1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυµία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, µε έδρα το
∆ήµο Αθηναίων, οδός Αµερικής, αριθµός 4, TK 105 64, νοµίµως εκπροσωπούµενη για τους
σκοπούς της ∆ηµόσιας Πρότασης από τον κ. Πουλόπουλο Γεώργιο, Γενικό ∆ιευθυντή.

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυµία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.”
και το διακριτικό τίτλο “GENIKI Bank” µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, οδός Μεσογείων, αριθµός
109-111, ΤΚ 115 10.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Η ανώνυµη επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπό την επωνυµία “ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθµός 10, ΤΚ 105 64, ενεργεί, κατ’
άρθρο 12 του νόµου 3461/2006, ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τη ∆ηµόσια Πρόταση.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Ο Προτείνων στις 17/12/2012, κατείχε, άµεσα, 17.137.709 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 99,08% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ειδικότερα, συνεπεία της από 19.10.2012 συµφωνίας µε την Societe Generale και της
τροποποίησης αυτής, ο Προτείνων απέκτησε:
i.
Την 30/11/2012, 1.729.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 9,99% περίπου του
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας και
ii.

Την 14/12/2012, 15.407.984 Μετοχές που αναλογούν σε ποσοστό 89,08% του
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 17/12/2012, τα πρόσωπα τα οποία ενεργούν συντονισµένα µε τον Προτείνοντα, σύµφωνα
µε το αρ.2 παρ. ε του Ν. 3461/2006, δεν κατείχαν άµεσα ή έµµεσα Μετοχές και ούτε ο
Προτείνων κατείχε έµµεσα Μετοχές.
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5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ∆ηµόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των κοινών, ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της
Εταιρείας µε ονοµαστική αξία € 5,80 εκάστης (οι «Μετοχές») που στις 17/12/2012 δεν
κατέχοντο από τον Προτείνοντα. Εν προκειµένω πρόκειται για 159.731 Μετοχές, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και
των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς.

6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Στα πλαίσια της ∆ηµόσιας Πρότασης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής, ο Προτείνων
δεσµεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών που θα του προσφερθούν.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας και µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας
Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε αγορές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχών.
7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ
Η ∆ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθµός που
θα πρέπει να προσφερθεί στον Προτείνοντα προκειµένου να ισχύει η ∆ηµόσια Πρόταση και ο
Προτείνων δεσµεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν κατά τη
∆ηµόσια Πρόταση.
8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η ∆ηµόσια Πρόταση θα γίνει
εγκύρως και νοµίµως αποδεκτή, το ποσό των € 6,86 τοις µετρητοίς το οποίο ισούται µε την
µέση σταθµισµένη χρηµατιστηριακή τιµή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόµου
3461/2006, όπως ισχύει, κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την
οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή δηµόσιας πρότασης.
Από το καταβλητέο στους αποδεχόµενους µετόχους Προσφερόµενο Τίµηµα θα αφαιρεθούν: α)
τα δικαιώµατα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας µεταβίβασης (η οποία
υπολογίζεται ως το γινόµενο των Μετοχών επί τη µεγαλύτερη από τις εξής τιµές (i) το
Προσφερόµενο Τίµηµα, και (ii) την τιµή κλεισίµατος της Μετοχής στο Χρηµατιστήριο την
προηγούµενη της ηµέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισµού
Λειτουργίας Σ.Α.Τ., µε ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο µε το µικρότερο µεταξύ των €20 και του
20% επί της αξίας των Μετοχών ανά αποδεχόµενο µέτοχο) για την καταχώρηση της
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Μετοχών, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της
κωδικοποιηµένης απόφασης 153/18.12.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως
ισχύει, καθώς και β) ο σχετικός φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται
σήµερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηµατιστηριακής
συναλλαγής για τη µεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα.
9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ∆ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του νόµου 3461/2006 και
συνεπώς δεν υπόκειται σε καµία αίρεση.
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει µετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού ∆ελτίου,
αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιµα στους µετόχους της Εταιρείας
στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελλάδα.
Εάν, µετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρείας:
(α) Υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του νόµου 3461/2006 να αποκτήσει χρηµατιστηριακά
όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
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των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας Πρότασης σε τιµή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόµενο
Τίµηµα («∆ικαίωµα Εξόδου»),
(β) ∆ε θα κάνει χρήση του δικαιώµατος εξαγοράς, του άρθρου 27 του νόµου 3461/2006, ήτοι δε
θα ζητήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δε θα έχει την
κυριότητα κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ∆ηµόσιας Πρότασης.

Η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά µετοχών και δεν απευθύνεται
µε κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άµεσα ή έµµεσα, σε (νοµικά
ή φυσικά) πρόσωπα σε οιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η
διενέργεια µίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόµηση/διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης είναι
παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, διατάξεως ή
κανονισµού ή υπόκειται σε περιορισµούς. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή,
διανοµή, ταχυδρόµηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του
Πληροφοριακού ∆ελτίου και κάθε σχετικού µε την παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή
άλλου υλικού από οποιοδήποτε (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο, προς, ή η λήψη από, τις χώρες
αυτές. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο ή
έγγραφο σχετικό µε αυτό, ή / και µε τη ∆ηµόσια Πρόταση θα πρέπει να ενηµερωθούν
προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισµούς. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο
Σύµβουλος φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από
οιοδήποτε πρόσωπο.
Αθήνα, 17.12.2012
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