
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 28/6/2013 
 

Attica Bank: Ενηµέρωση για:   
 
Α) Την κάλυψη Α.Μ.Κ. µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων και  
 
Β) Την κάλυψη Μετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 
 
Η  Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρµογή της απόφασης 27/17.7.2008 του ∆.Σ. 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους κυρίους µετόχους τα εξής, 
αναφορικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών  και έκδοση νέων κοινών 
µετοχών(ΑΜΚ) και την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (ΜΟ∆) (αποφάσεις της Α’ 
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18.2.2013 και της από 2.4.2013 
Ιδιαίτερης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των προνοµιούχων µετόχων): 
 
Α. ΑΜΚ 
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των 
παλαιών µετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € µε την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών µετοχών 
σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά µετοχή  και τιµή διάθεσης € 0,30 που πραγµατοποιήθηκε από 
τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, 
Απασχολουµένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% µε την καταβολή συνολικού ποσού 
131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ενώ 
227.618.119 µετοχές έµειναν αδιάθετες. 
 
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήµερα 
28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόµενων αδιάθετων 
µετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά 
το 100%. 
 
Β. ΜΟ∆ 
Η έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € µε την έκδοση 664.689.407 
µετατρέψιµων οµολογιών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης όλων των παλαιών µετόχων 
υπέρ των µετόχων (υφιστάµενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουµένως 
συµµετάσχει µε µετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «∆ικαίωµα Καλύψεως Οµολογιών»),που 
πραγµατοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, µετά την άσκηση των δικαιωµάτων 
καλύψεως οµολογιών, Απασχολουµένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% µε την 
καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 οµολογίες, ενώ 
305.310.495 οµολογίες έµειναν αδιάθετες. 
 
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήµερα, 
28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόµενων αδιάθετων 
οµολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 
ανήλθε σε 100%. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την 
Τρίτη 2/7/2013 προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό αδιάθετων µετοχών και οµολογιών και να 
προβεί στις προβλεπόµενες από το εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό 
∆ελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟ∆ ενέργειες. 
 
Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το 
επενδυτικό κοινό. 
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