
    

 

 

 

 
 

ΟΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΑΚΗΕΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ 
ΣΙΣΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΣΗΕΩ ΜΕΣΟΥΩΝ (WARRANTS) [14.12.2017] 

 
 

Σε ζπλέρεηα ηεο από 30.11.2017 αλαθνηλώζεσο ηεο Alpha Bank Α.Ε. (εθεμήο ε 
«Τξάπεδα») αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ελάηεο (9εο) αζθήζεσο Παξαζηαηηθώλ 
Τίηισλ Δηθαησκάησλ Κηήζεσο Μεηνρώλ (εθεμήο ηα “Warrants”), ε Τξάπεδα 
αλαθνηλώλεη όηη κεηά ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ εληνιώλ αζθήζεσο Warrants, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιαζκαηηθώλ κεηνρώλ, αζθήζεθαλ ζπλνιηθά 6.608 Warrants 
επί κεηνρώλ εθδόζεσο ηεο Τξαπέδεο θαη θαηνρήο ηνπ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο 
Σηαζεξόηεηαο (Τ.Φ.Σ.). Από ηελ άζθεζε ησλ Warrants πξνέθπςαλ 979 θνηλέο κεηνρέο, 
πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 0,0001% ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξαπέδεο, θαη 
αλάινγε αύμεζε ησλ ελ θπθινθνξία κεηνρώλ (free float). Τν αλαινγνύλ πνζό, ην 
νπνίν θαηαβιήζεθε από ηνπο ελαζθνύληεο Warrants πξνο ην Τ.Φ.Σ., αλέξρεηαη ζε 
Επξώ 27.142,68. 
 
H 11.12.2017 ήηαλ ε ηελεσηαία εκεξνκελία αζθήζεσο ησλ Warrants θαη, βάζεη ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ Ν. 3864/2010 θαη ζηελ Π.Υ.Σ. 43/2015, ε νπνία ηξνπνπνίεζε 
ηελ Π.Υ.Σ. 38/2012, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Π.Υ.Σ. 6/2013, ηα Warrants πνπ δελ 
αζθήζεθαλ έσο θαη ηελ εκεξνκελία απηή έτοσν παύζει ασηοδικαίως να ιζτύοσν θαη 
έτοσν ακσρωθεί από ην Τ.Φ.Σ. ηελ 14.12.2017. 

 

Αξηζκόο Warrants πξνο αθύξσζε 1.141.727.559 

Αξηζκόο θνηλώλ κεηνρώλ ηδηνθηεζίαο Τ.Φ.Σ. 169.174.167 

Αξηζκόο θνηλώλ κεηνρώλ ηδηνθηεζίαο Ιδησηώλ Επελδπηώλ 1.367.707.033 

 
Σπλνιηθόο αξηζκόο εθδνζεηζώλ θνηλώλ κεηνρώλ 1.536.881.200 

  
 
 
 

Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κόλν γηα ζθνπνύο 
πιεξνθνξήζεωο θαη γηα ηελ εθπιήξωζε λόκηκεο ππνρξεώζεωο ηεο Αlpha Bank θαη ζε 
θακκία πεξίπηωζε δελ ζπληζηνύλ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ ή πξόζθιεζε γηα 
επέλδπζε ζηηο ωο άλω αλαθεξόκελεο θηλεηέο αμίεο. Οξηζκέλεο εθ ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα θαη αθνξνύλ ηα Warrants βαζίδνληαη ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό 
πιαίζην, πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ζην κέιινλ. H Alpha Bank δελ αλαιακβάλεη θακκία επζύλε 
γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο επέιζνπλ ζην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηα Warrants. Η 
παξνύζα αλαθνίλωζε δελ απνηειεί πξνζθνξά γηα αγνξά θηλεηώλ αμηώλ ζηηο Ηλωκέλεο 
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηε Νόηην Αθξηθή, ζηελ Ιαπωλία ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνδνζία ζηελ νπνία ε πξνζθνξά απηή ζα ήηαλ παξάλνκε. Οη θηλεηέο 
αμίεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζνύλ ή λα πωιεζνύλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ηεο 
Ακεξηθήο, ρωξίο λα ιάβνπλ έγθξηζε, ζύκθωλα κε ηνλ ακεξηθαληθό λόκν US Securities Act ηνπ 
1933 (ζην εμήο ην “Securities Act”), εθηόο εάλ ηύρνπλ εμαηξέζεωο από απηή ηελ έγθξηζε. 
Εθηόο νξηζκέλωλ εμαηξέζεωλ, νη θηλεηέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δελ δύλαληαη 
λα πξνζθεξζνύλ ή λα πωιεζνύλ ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηε Νόηην Αθξηθή, ζηελ 
Ιαπωλία ή ζε ή γηα ινγαξηαζκό ή πξνο όθεινο νπνηνπδήπνηε θαηνίθνπ ή πνιίηε ηεο 
Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ή ηεο Ιαπωλίαο. Οη θηλεηέο αμίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δελ έρνπλ ιάβεη θαη δελ ζα ιάβνπλ έγθξηζε ζύκθωλα κε ην 
Securities Act ή ζύκθωλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο λόκνπο ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο 
Ννηίνπ Αθξηθήο ή ηεο Ιαπωλίαο. 


