Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. µε
καταβολή µετρητών, δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και έκδοση
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2
του Ν. 3016/2002 και τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 23/11/2010, ή τυχόν
επαναληπτική, µετ’ αναβολή ή διακοπή αυτών
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης
Σύµφωνα µε την απόφασή του της 28.10.2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας
Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέχρι ποσού € 800.000.000 µε την
καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών κοινών µετόχων της, µε
τιµή διάθεσης που θα αποφασισθεί µε νεότερη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σκοπός της αύξησης είναι η ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά
ποσό 800.000.000 ευρώ.
Η Τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείµενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της
έκδοσης από διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς Οίκους, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως
∆ιεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιµή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της
δηµόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).
Αναλυτικά, ως προς τη διάθεση των νέων µετοχών, προτείνονται τα ακόλουθα:
(α)
∆ικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου να έχουν:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάµενων κοινών µετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας που τηρείται στην
εταιρία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών,
Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη
δεύτερη εργάσιµη που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος
προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής
τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)
(β)
Σύµφωνα µε το Άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του
Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως προνοµιούχος µέτοχος, µετά
την υπαγωγή της Τράπεζας στο ν. 3723/2008, δικαιούται να ασκήσει δικαίωµα
προτίµησης για την απόκτηση νέων µετοχών στην τιµή διάθεσης, µετά τη µη
άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης από τους κοινούς µετόχους, εφόσον
υφίστανται αδιάθετες νέες µετοχές.
γ)
Σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης που αναφέρονται
στα (α) και (β) παραµείνουν αδιάθετες νέες µετοχές, αυτές θα διατεθούν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Η
Τράπεζα έχει συµφωνήσει την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων
µετοχών από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
∆εν υφίστανται µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% στο
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Η Τιµή ∆ιάθεσης δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των
υφιστάµενων µετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος
προτίµησης.

Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ότι µε την ίδια ως
άνω απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας προτείνει και την έκδοση
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µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι ποσού
€250.000.000 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Οι
µετατρέψιµες οµολογίες θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση στην ελληνική και διεθνή
αγορά το αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος τριετίας.
Γίνεται µνεία ότι η Τράπεζα έχει συµφωνήσει µε τους από κοινού Συντονιστές και
αναδόχους της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ότι δεν θα προβεί χωρίς τη συγκατάθεσή
τους σε έκδοση νέων τίτλων κεφαλαίου πριν παρέλθουν 180 ηµέρες από την ολοκλήρωση
της προτεινόµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περίοδος lock-up). Ο περιορισµός αυτός
καταλαµβάνει και την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών.

2. Προορισµός των κεφαλαίων που θα αντληθούν
Τα κεφάλαια που αναµένεται να αντληθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπ’ αρ. 1
αναφερόµενα αποσκοπούν στην ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της
Τράπεζας, γεγονός που ειδικότερα θα επιτρέψει:

•

Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του
αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξηµένες
προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας

•

Την ενδυνάµωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των µακροοικονοµικών
συνθηκών της Ελλάδας, και

•

Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να
οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

επωφεληθεί

ελκυστικών

ευκαιριών

Εκτιµάται ότι η πραγµατοποίηση της ΑΜΚ ύψους €800.000.000 θα ενισχύσει την
κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, µε το δείκτη Equity Tier I να φτάνει στο 9,5% και το
δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 µ.β.) pro forma µε στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαµορφωθεί στο 11,6%.

3. Απολογισµός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούµενη αύξηση
Η προηγούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, από την οποία αντλήθηκαν
κεφάλαια ύψους 369.999.999,18 ευρώ, πραγµατοποιήθηκε κατόπιν της από 23.1.2009
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και καλύφθηκε από το Ελληνικό
∆ηµόσιο µε τη εισφορά ίσης αξίας οµολόγων και έκδοση προνοµιούχων µετοχών, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ
2471/Β/4.12.2008) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση της
κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
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