
 

 
Αιγάλεω, 18/09/2014 

 
 
Ανακοίνφζη - Πρόζκληζη για ηην άζκηζη δικαιώμαηος μεηαηροπής ομολογιών ζε μεηοτές (Β΄ ζειρά 

Μεηαηρέυιμοσ μη διαπραγμαηεύζιμοσ Ομολογιακού Γανείοσ ύυοσς Δσρώ 10.843.350,04 με Γικαίφμα 

Προηίμηζης σπέρ ηφν Παλαιών Μεηότφν) 
 

Έλαξμε άζθεζεο δηθαηώκαηνο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ζρεηηθά κε ηε Β΄ ζεηξά ηνπ Μεηαηξέςηκνπ κε 

δηαπξαγκαηεύζηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ (ΜΟΓ), ύςνπο 10.843.350,04 Δπξώ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ 

παιαηώλ κεηόρσλ, πνπ εμέδσζε ηελ 23
ε
 επηεκβξίνπ 2011 ε Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ., κε Πιεξεμνύζην Καηαβνιώλ 

ηελ Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία ΛηΓ, θαη ήδε ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., Σνκέαο Θεκαηνθπιαθήο, δπλάκεη 

ηεο απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο 06.11.2007, κε όξνπο πνπ εγθξίζεθαλ θαη 

εμεηδηθεύηεθαλ κε ηηο από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 θαη 05.07.2011 απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

  

Ζ Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. αλαθνηλώλεη όηη εκεξνκελία κεηαηξνπήο είλαη ε 30ε επηεκβξίνπ 2014, θαηά ηα πην 

θάησ νξηδόκελα: 

 

Οη θ.θ. Οκνινγηνύρνη έρνπλ ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νλνκαζηηθώλ, έγραξησλ, κε δηαπξαγκαηεύζηκσλ νκνινγηώλ 

ζε κεηνρέο ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. γηα πξώηε θνξά ηελ 30.09.2011 θαη εθεμήο αλά εκεξνινγηαθό ηξίκελν, 

ήηνη θάζε 31.03, 30.06, 30.09 θαη 31.12 θάζε έηνπο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ ΜΟΓ. Οη 

νκνινγηνύρνη δύλαληαη λα δεηνύλ ηε κεηαηξνπή ησλ ελ ιόγσ ηίηισλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο κόλν θαηά ηηο αλσηέξσ 

εκεξνκελίεο κεηαηξνπήο, λννύκελνπ όηη αλ νη εκεξνκελίεο κεηαηξνπήο δελ ζπκπίπηνπλ κε εξγάζηκε εκέξα, σο 

εκεξνκελία κεηαηξνπήο ζα λνείηαη ε ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

Λόγνο Μεηαηξνπήο : 2.099 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 0,34 Δπξώ ε θάζε κία αλά 1 

νκνινγία θαη κε ηηκή κεηαηξνπήο 0,34 Δπξώ αλά κεηνρή. 

 

Οη θ.θ. Οκνινγηνύρνη ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη λα κεηαηξέπνπλ ηηο νκνινγίεο ζε κεηνρέο 

αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: Σξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο, λα απεπζύλνπλ 

ζηε Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ., κέζσ ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Καηαβνιώλ, ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ, θαη ήδε ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., Σνκέαο Θεκαηνθπιαθήο, αλέθθιεηε έγγξαθε δήισζε δηα ηεο νπνίαο ζα αζθνύλ ην δηθαίσκα 

κεηαηξνπήο θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 (αλαθέξνληαο ηνλ Κσδηθό Αξηζκό Μεξίδαο Δπελδπηή ηνπο ζην .Α.Σ.) 

θαη παξαδίδνληαο ηαπηόρξνλα ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ θαη ήδε ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., Σνκέαο Θεκαηνθπιαθήο, 

ηνπο ηίηινπο ησλ νκνινγηώλ πνπ θαηέρνπλ θαη ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε κεηαηξνπή (πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνύλ ζηε 

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. θαη ελ ζπλερεία λα αθπξσζνύλ). πλεπώο γηα ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία 

κεηαηξνπήο, δειαδή ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014, ε πην πάλσ έγγξαθε δήισζε πξέπεη λα έρεη απεπζπλζεί ζηε Γ.Δ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ θαη ήδε ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., Σνκέαο Θεκαηνθπιαθήο, 

κέρξη θαη ηελ 24ε επηεκβξίνπ 2014.  

 

ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο νκνινγηώλ ζε κεηνρέο, νθείινληαη ζηνλ κεηαηξέπνληα Οκνινγηνύρν Γαλεηζηή νη 

δεδνπιεπκέλνη ηόθνη έσο ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο. 

 
Ζ πίζησζε ησλ λέσλ κεηνρώλ ζηηο κεξίδεο ησλ δηθαηνύρσλ, θαζώο θαη ε έλαξμε δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζα ιάβνπλ ρώξα κεηά ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όπσο ν λόκνο νξίδεη.  

 

Γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο ή πιεξνθνξίεο νη θ.θ. Οκνινγηνύρνη ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο 

Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, ππεύζπλνο θνο Θξαζύβνπινο Σζακνύξεο  (ηει. 210 5386422, Κεθηζνύ 6, Σ.Κ. 12242, 

Αηγάιεσ Αηηηθήο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

 

 
 

 


