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Άποψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ επί της ∆ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας 
Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ («Εταιρεία», 
«Αθηνά») κατά τη συνεδρία του στις 30 Ιουλίου 2009 εξέτασε το περιεχόµενο του 
Εγγράφου της ∆ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ 
(«Προτείνων», «Ελληνική Τράπεζα») προς τους µετόχους της Εταιρείας για την 
απόκτηση µέχρι 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αντιπαροχή 
µία (1) µετοχή της Ελληνικής Τράπεζας για κάθε τρεις (3) µετοχές της Εταιρείας. 
 
Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, 
Ν41(Ι)/2007 (ο «Νόµος»), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να καταρτίσει έγγραφο στο 
οποίο να περιλαµβάνεται η αιτιολογηµένη γνώµη του σχετικά µε τη ∆ηµόσια Πρόταση.   
 
Το παρόν Έγγραφο ανακοινώνεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αποστέλλεται σε όλους τους κατόχους µετοχών της 
Εταιρείας.  Το παρόν Έγγραφο καθώς επίσης και η έκθεση αξιολόγησης των 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων  θα βρίσκονται διαθέσιµα προς τους µετόχους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης στο εγγεγραµµένο γραφείο 
της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 31, 1082 Λευκωσία και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.athenacy.com.  
 
Η πρόθεση για διατύπωση της ∆ηµόσιας Πρότασης από την Ελληνική Τράπεζα 
ανακοινώθηκε στις 24 Απριλίου 2009.  Η ∆ηµόσια Πρόταση τελούσε υπό την έγκριση της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ελληνικής Τράπεζας που 
πραγµατοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2009 για έκδοση των µετοχών που θα προσφερθούν 
ως αντάλλαγµα για τις µετοχές της Εταιρείας.  Η οριστική απόφαση για διατύπωση 
∆ηµόσιας Πρότασης ανακοινώθηκε στις 21 Μαΐου 2009.  Το Έγγραφο της ∆ηµόσιας 
Πρότασης που υπέβαλε ο Προτείνων εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 
Ιουλίου 2009 και δηµοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2009.   
 
Με βάση το άρθρο 33(6) του Νόµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε την Ernst & Young 
Cyprus Limited, ως  ανεξάρτητο ειδικό εµπειρογνώµονα για τo καταρτισµό έκθεσης στην 
οποία να αναγράφεται η γνώµη του για το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι 
δίκαιη και εύλογη καθώς και η άποψη του επί της βάσεως του υπολογισµού, που 
χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής («Έκθεση Αξιολόγησης»). 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας, κ.κ. Ιάκωβος Ιακώβου, Κυριάκος ∆ρουσιώτης, 
και Σωτήρης Καλλής λόγω του ότι είναι και ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι του Προτείνοντα και οι 
κ.κ. Μάριος Χριστοφορίδης και Γιάννης Ιωάννου λόγω του ότι είναι µέλη του 
προσωπικού του Προτείνοντα, δεν συµµετείχαν στην κατάρτιση της έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνάς. 
 
Οι υπόλοιποι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, οι κ.κ. Ιάκωβος Αριστείδου, Όθων Παυλή και 
Σταύρος Σταύρου αφού µελέτησαν το περιεχόµενο της ∆ηµόσιας Πρότασης, έλαβαν 
υπόψη, για διαµόρφωση της γνώµης τους, τα συµφέροντα των µετόχων της Εταιρείας, 
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τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα και την έκθεση του ανεξάρτητου 
εµπειρογνώµονα. 
 
Όσον αφορά την προτεινόµενη αντιπαροχή  που είναι µία (1) µετοχή της Ελληνικής 
Τράπεζας για κάθε τρεις (3) µετοχές της Αθηνά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
έλαβε υπόψη τα πιο κάτω, όπως αυτά περιέχονται στο Έγγραφο ∆ηµόσιας Πρότασης, 
ηµεροµηνίας 7 Ιουλίου 2009: 
 
• Την τιµή κλεισίµατος της Αθηνά για τις περιόδους µέχρι 12 µήνες, πριν από την 

ανακοίνωση της πρόθεσης για διατύπωση της ∆ηµόσιας Πρότασης, η οποία 
κυµάνθηκε µεταξύ €0,13 µέχρι €0,43. 
 

• Τον όγκο συναλλαγών της µετοχής της Αθηνά στο ΧΑΚ για τις περιόδους µέχρι 12 
µήνες πριν από την ανακοίνωση της πρόθεσης για διατύπωση της ∆ηµόσιας 
Πρότασης. 
 

• Την καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή της Αθηνά στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 
στις 31 Μαρτίου 2009, µε βάση (α) τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της για το έτος 2008 και (β) τις µη – ελεγµένες συνοπτικές 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Αθηνά για την τριµηνία που έληξε στις 
31 Μαρτίου 2009, αντίστοιχα. 
 

• Την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Ελληνικής Τράπεζας για τις περιόδους µέχρι 
12 µήνες από την ανακοίνωση της πρόθεσης για διατύπωση της ∆ηµόσιας 
Πρότασης, η οποία κυµάνθηκε µεταξύ €0,80 µέχρι €3,04. 
 

• Τον όγκο συναλλαγών της µετοχής της Ελληνικής Τράπεζας στο ΧΑΚ για τις 
περιόδους µέχρι 12 µήνες από την ανακοίνωση της πρόθεσης για διατύπωση της 
δηµόσιας πρότασης. 
 

• Την καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 και στις 31 Μαρτίου 2009, µε βάση (α) τις ελεγµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της για το έτος 2008 και (β) τις µη – 
ελεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της για την τριµηνία 
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, αντίστοιχα. 
 

• Τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα όπως αναφέρονται στο Έγγραφο 
∆ηµόσιας Πρότασης, ηµεροµηνίας 7 Ιουλίου 2009: 
 

«Κύριος σκοπός της διατύπωσης ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της Αθηνά 
είναι η απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας µε 
απώτερο στόχο την απορρόφηση της Αθηνά και την ενσωµάτωση των εργασιών της σε 
αυτές του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο συντονισµένη 
εφαρµογή των στρατηγικών σχεδιασµών του Οµίλου της Τράπεζας.   
 
Μετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων σε περίπτωση που κατέχει 
µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των 
δικαιωµάτων ψήφου της Αθηνά, σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωµα εξαγοράς (squeeze 
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out) που του παρέχει το άρθρο 36 του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 
2007, απαιτώντας τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων µετοχών ούτως ώστε 
να αποκτήσει το 100% των µετοχών της Αθηνά.   
 
Σε τέτοια περίπτωση, το προσωπικό της Αθηνά και της θυγατρικής της εταιρείας, Athena 
High Technology Incubator Ltd θα µεταφερθεί στην Τράπεζα και θα αξιοποιηθεί 
ανάλογα. 
 
Σε περίπτωση που η Ελληνική καταστεί µοναδικός µέτοχος της Αθηνά, τότε προτίθεται 
να απορροφήσει την εταιρεία και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της στην Τράπεζα.   
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα εξασφαλίσει ποσοστό κάτω του 90% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Αθηνά, τότε η Τράπεζα θα συνεχίσει τη λειτουργία της Αθηνά και θα 
διατηρήσει τις δραστηριότητες της µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης επενδυτικής 
πολιτικής του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας. 
 
Η υπό εξαγορά Εταιρεία και η θυγατρική της εταιρεία, Athena High Technology Incubator 
Ltd, εργοδοτούν ένα µικρό αριθµό υπαλλήλων.  Η Ελληνική Τράπεζα αξιολογεί σε συνεχή 
βάση τις δραστηριότητες των θυγατρικών της εταιρειών και αξιοποιεί το ανθρώπινο 
δυναµικό τους όπως κρίνει καταλληλότερο µέσα στον ευρύτερο Όµιλο της Τράπεζας, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Εάν µέσα από µια τέτοια αξιολόγηση προκύψει 
η ανάγκη για µετακίνηση στελεχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και της θυγατρικής της 
εταιρείας, νοείται ότι τα στελέχη αυτά θα αξιοποιηθούν εντός του ευρύτερου Οµίλου της 
Ελληνικής Τράπεζας.   
 
Ο Προτείνων δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να επιφέρει αλλαγές στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αθηνά δυνατόν στο 
µέλλον να ενδυναµωθεί ή / και ανασυγκροτηθεί από τον Προτείνοντα.  
 
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση που να συνεπάγεται την πληρωµή ή την παροχή 
ωφελήµατος από την Ελληνική Τράπεζα προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό Σύµβουλο της 
Αθηνά ως αποζηµίωση για την απώλεια του αξιώµατος του. Ο Προτείνων δεν προτίθεται 
να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Υπό Εξαγορά Εταιρείας.   
 
Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί 
σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της, εκτός εάν προκύψει σηµαντική 
επιχειρησιακή ευκαιρία όπου η αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού θα είναι 
συµφέρουσα προς τους µετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. 
 
Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού 
της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εκτός αν κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση που υπάρξει 
διεύρυνση ή/και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ή σε περίπτωση 
άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze out) οπόταν ο Προτείνων θα καταστεί ο 
µοναδικός µέτοχος της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.» 
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Έκθεση ανεξάρτητου ειδικού εµπειρογνώµονα 
 
Ο ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας, Ernst & Young Cyprus Ltd, έχει υποβάλει έκθεση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία καταγράφεται η γνώµη του: 
 
(α)  Για το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη 
 
(β) Επί της βάσης του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της 
προτεινόµενης αντιπαροχής 
 
Στην έκθεση του ο ανεξάρτητος ειδικός εµπειρογνώµονας συµπεραίνει: 
 
«Με βάση την ανάλυση που περιέχεται στην Έκθεση µας, είµαστε της άποψης ότι η 
βάση υπολογισµού θεωρείται  αποδεκτή, λόγω του ότι έχει καλύψει τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες για τον υπολογισµό της αντιπαροχής, και οι οποίοι είναι η 
καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή, η χρηµατιστηριακή τιµή και ο όγκος συναλλαγών 
τόσο της Ελληνικής Τράπεζας όσο και της Αθηνά στο ΧΑΚ. 
 
Με βάση την ανάλυση στην Έκθεση µας, είµαστε της άποψης ότι η αντιπαροχή κρίνεται 
εύλογη και δίκαιη στις 24 Απριλίουι 2009,  ηµεροµηνία της ανακοίνωσης πρόθεσης για τη 
διατύπωση ∆ηµόσιας Πρότασης, και στις  21 Μαΐου 2009, ηµεροµηνία οριστικής 
διατύπωσης της ∆ηµόσιας Πρότασης. 
 
Συµφωνίες σχετικά µε τη ∆ηµόσια Πρόταση 
 
Όσον αφορά συµφωνίες αναφορικά µε τη ∆ηµόσια Πρόταση, σύµφωνα µε το Έγγραφο 
∆ηµόσιας Πρότασης, δεν υπάρχει καµιά συµφωνία ή διευθέτηση µε βάση την οποία 
οποιεσδήποτε µετοχές της Εταιρείας που θα αποκτηθούν µε την αποδοχή της ∆ηµόσιας 
Πρότασης, θα µεταβιβασθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον 
Προτείνοντα. 
 
Συµφωνίες µεταξύ Αθηνάς και θυγατρικής εταιρείας του Προτείνοντα 
 
Η Αθηνά έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, 100% 
θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας, για παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης και διαχείρισης 
επενδύσεων.  Επιπρόσθετα, η  Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, παρέχει στην Αθηνά 
υπηρεσίες γενικής διαχείρισης και λειτουργίας, που συµπεριλαµβάνουν: (i) τη διαχείριση 
και τήρηση του µητρώου µετόχων και υπηρεσίες Γραµµατέα, και (ii) όλες τις διοικητικές, 
λογιστικές και άλλες λειτουργικές υπηρεσίες της Αθηνά. 
 
Με βάση την πιο πάνω συµφωνία η Εταιρεία καταβάλλει στο ∆ιευθυντή Επενδύσεων 
δικαίωµα διεύθυνσης και διαχείρισης επενδύσεων ύψους 1,5% πάνω στην καθαρή αξία 
Ενεργητικού της Εταιρείας.  Ο υπολογισµός του ύψους και η πληρωµή του δικαιώµατος 
διαχείρισης πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε τριµήνου. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία καταβάλλει στο ∆ιευθυντή ετήσια αµοιβή («Αµοιβή Κινήτρο») 
ίση µε 20% επί του µικρότερου ποσοστού (i) των πραγµατοποιηθέντων κερδών (realised 
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profits) από τις πωλήσεις των επενδύσεων καθ’ οποιονδήποτε οικονοµικό έτος και (ii) 
των Αναπροσαρµοσµένων Καθαρών Κερδών (Net Profits) για το ίδιο οικονοµικό έτος.   
 
Επιπρόσθετα η Εταιρεία καταβάλλει στο ∆ιευθυντή δικαίωµα ύψους 0,25% πάνω στο 
εκδοθέν κεφάλαιο πληρωτέο στο τέλος κάθε τριµήνου για να καλύπτει άλλες διοικητικές, 
λογιστικές, λειτουργικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γραµµατείας.   
 
Η συµφωνία ισχύει µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2011 και είναι ανανεώσιµη κατόπιν 
συµφωνίας των δύο µερών.  
 
Άποψη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, κρίνει ότι η 
βάση υπολογισµού της αντιπαροχής είναι αποδεκτή και η προτεινόµενη αντιπαροχή προς 
τους µετόχους της Εταιρείας ήταν δίκαιη και εύλογη κατά την ηµεροµηνία της 
διατύπωσης της και υιοθετεί την Έκθεση Αξιολόγησης της Ernst & Young στο σύνολο 
της. 
 
∆ηλώσεις ∆ιοικητικών Συµβούλων  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εξαιρουµένων των κ.κ. Ιάκωβου Ιακώβου, 
Κυριάκου ∆ρουσιώτη και Σωτήρη Καλλή, πρόσωπα που θεωρούνται ότι ενεργούν σε 
συνεννόηση µε τον Προτείνοντα και των κ.κ Μάριου Χριστοφορίδη και Γιάννη Ιωάννου, 
οι οποίοι είναι µέλη του προσωπικού του Προτείνοντα)  δηλώνουν ότι δεν ενεργούν εκ 
συµφώνου µε τον Προτείνοντα επί της ∆ηµόσιας Πρότασης και ότι, στο βαθµό που 
γνωρίζουν, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε άλλες συµφωνίες αναφορικά µε την άσκηση 
των δικαιωµάτων ψήφου που συνάπτονται στους τίτλους της Εταιρείας.   
 
Πρόθεση Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατέχουν µετοχές της Εταιρείας 

 
Οι κ.κ Ιάκωβος Αριστείδου και Γιάννης Ιωάννου, οι οποίοι κατείχαν µετοχές στην 
Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης, δηλώνουν την πρόθεση τους να 
αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση.                                                                                                                     
 
Οι µέτοχοι της Αθηνά προτρέπονται όπως ενηµερώνονται για τη εσωτερική αξία ανά 
µετοχή της Αθηνά και της Ελληνικής Τράπεζας, τη χρηµατιστηριακή αξία της Αθηνά και 
της Ελληνικής Τράπεζας µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία αποδοχής της ∆ηµόσιας 
Πρότασης προτού λάβουν την απόφαση τους.  Επίσης προτρέπονται όπως πάρουν τις 
δικές τους επαγγελµατικές συµβουλές πριν αποφασίσουν για την αποδοχή ή µη της 
συγκεκριµένης ∆ηµόσιας Πρότασης, προκειµένου να ληφθούν υπόψη το προσωπικό τους 
επενδυτικό προφίλ, ο επενδυτικός τους ορίζοντας και άλλα προσωπικά τους δεδοµένα. 
 
 
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Iάκωβος Αριστείδου       30 Ιουλίου 2009   


