ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ Ν. 3864/2010
«ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ»,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε, για όσο χρόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος ασκεί τα
δικαιώματα ψήφου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7Α παρ. 6 α «Το Ταμείο γνωστοποιεί στον
Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχει στα Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση
στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησε ή διέθεσε
μετοχές καθώς και τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει».
Στη συνέχεια ο Εκδότης δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές άμεσα και σε κάθε περίπτωση
το αργότερο εντός δύο ημερών διαπραγματεύσεως από την ημερομηνία της παραπάνω
παραλαβής.
Ακολούθως, ενεργοποιείται η υποχρέωση των προσώπων που αποκτούν ή διαθέτουν
σημαντικές συμμετοχές ή ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου που αφορούν σε Πιστωτικά
Ιδρύματα, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο και οφείλουν να
γνωστοποιούν, κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού
αποφάσεων, τις μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, πλην αυτών του
Ταμείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταμείο σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μόνο σε μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών
και όχι επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants).
Επομένως, ο κάθε μέτοχος θα πρέπει να υπολογίζει το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου
που κατέχει διαιρώντας τον αριθμό των μετοχών, μη συνυπολογιζομένων των τίτλων
παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (αριθμητής), με τον συνολικό αριθμό των
μετοχών του Εκδότη, αφαιρουμένων των μετοχών του Ταμείου (παρανομαστής).

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τραπέζης και οι μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ
γνωστοποιούνται στις σχετικές Εταιρικές Ανακοινώσεις σύμφωνα με τον
ν.3864/2010.
Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται μετά την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 για όσους
μετόχους πλέον φθάνουν, υπερβαίνουν ή κατέρχονται των ορίων που αναφέρονται
στον ν. 3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
Προσοχή:
Η γνωστοποίηση του ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ανεξάρτητη από
τη γνωστοποίηση του ν. 3556/2007, για την οποία συνυπολογίζονται οι τίτλοι παραστατικών
δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών.
Ειδικότερα για την υποχρέωση του ν. 3864/2010, ο μέτοχος υποχρεούται στις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται οποτεδήποτε μεταβληθεί το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
του (σύμφωνα με τα όρια που τίθενται), λαμβάνοντας υπ’ όψιν στον υπολογισμό την πιο
πρόσφατη ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Σημείωση: Παρά το γεγονός ότι το ΤΧΣ δεν υποχρεούται σε ανακοίνωση αν δεν υπάρχει
μεταβολή στο ποσοστό του, ο μέτοχος έχει την εν λόγω υποχρέωση οποτεδήποτε επέλθει
μεταβολή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τελευταία ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Η γνωστοποίηση του μετόχου, πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικού εγγράφου νομίμως
υπογεγραμμένου από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ταυτοχρόνως προς την
Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, σε
ευδιάκριτο σημείο, ο νόμος βάσει του οποίου γίνεται η γνωστοποίηση και να αναφέρονται
πληροφορίες στοιχείων επικοινωνίας υπεύθυνου προσώπου/ων.

