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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group actua como Joint Bookrunner no Aumento de 
Capital no valor de €2.039 milhões do Eurobank  

Ergasias S.A’s  
 

Atenas, Grécia – 15 de Dezembro, 2015 – O Eurobank Ergasias S.A. (o “Banco”) anunciou a 

30 de Novembro de 2015, a conclusão do aumento de capital no valor de € 2.039 milhões 

via a abolição dos direitos preferenciais dos accionistas, através de: (i) pagamento em cash 

de um total de € 1.621.150.153 através de uma colocação privada em investidores 

qualificados e elegíveis, e (ii) capitalização de créditos pecuniários no valor de € 417.769.847 

no contexto de uma troca voluntária de títulos pelos seus detentores que participaram no 

Liability Management Exercise.  

Esta Oferta conclui o Plano de Aumento de Capital do Banco e permite cobrir completamente 

as necessidades de capital do Banco decorrentes do Cenário Adverso no âmbito do exercício 

de Comprehensive Assessment do Single Supervisory Mechanism (SSM), exclusivamente 

com a participação de investidores privados.  

A AXIA Ventures Group foi contratada pelo Banco para actuar como Joint Bookrunner nesta 

transacção.  

Sobre a AXIA Ventures Group Limited 

AXIA Ventures Group Limited ("AXIA") é uma sociedade financeira global que presta serviços de 
assessoria relacionados com o mercado de capitais e banca de investimento para clientes 
corporativos e institucionais. A AXIA tem sede em Nicósia, Chipre, é regulamentada pela 
Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (Licença Nº. 086/07) e totalmente licenciada para 
prestar serviços de assessoria financeira nos principais mercados financeiros mundiais. A AXIA 
tem presença em Nicósia (Sede), Atenas (Filial), Lisboa (Filial), Nova Iorque (Afiliada) e mantém 
também um escritório de representação em Londres. Para mais informação sobre a AXIA e os 
seus serviços, consulte a página da AXIA em http://www.axiavg.com.  
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