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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA actua como Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner na venda do Eurobank de 
acções da Grivalia Properties através de um accelerated bookbuilding no valor de €178.2 

milhões 
 

Atenas, Grécia – 7 de Julho, 2017 – Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank”) anunciou no início da semana a colocação de 

€178.2 milhões em acções da Grivalia Properties REIC S.A. (“Grivalia Properties”), o que representa cerca de 20% do 

total de acções em circulação. A totalidade das 2,252,001 acções detidas pelo Eurobank foram alienadas através de 

uma colocação privada institucional por via de um accelerated bookbuilding a investidores institucionais ao preço de 

€8.80 por acção (a “Colocação”). 

A forte procura institucional estrangeira resultou numa cobertura da oferta num espaço de poucas horas, com um 

desconto menor que 3% do preço de fecho na sessão anterior. 

A Colocação foi concebida para cumprir o plano de restruturação do Eurobank conforme acordado com a Comissão 

Europeia. Esta transação irá gerar um acréscimo de capital, melhorando assim o rácio CET 1. 

HSBC Bank plc, AXIA Ventures Group Ltd e o Eurobank Equities Investment Firm S.A. actuaram nesta operação como 

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners para a Colocação. 

Sobre a AXIA Ventures Group Ltd  

A AXIA Ventures Group Limited ("AXIA"), uma subsidiária do AXIA Financial Group (“AFG”), é um banco de investimento 

de capital privado que presta serviços de assessoria financeira e relacionada com o mercado de capitais a empresas e 

a clientes institucionais. A AXIA é sediada 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 em vários 

mercados financeiros mundiais. A AXIA tem presença em Nicósia (Sede), Atenas (Filial), Lisboa (Filial), Nova Iorque 

(Afiliada) e Londres (escritório de representação). Para mais informação sobre a AXIA e os seus serviços, consulte a 

página da AXIA em http://www.axiavg.com.  

 
 

Contacto: 

Vaia Dotsia  

Marketing & PR Executive 

AXIA Ventures Group Ltd 

Atenas, Grécia 

Tel: +30 210 7414400 

Email: vaia.dotsia@axiavg.com  
 

http://www.axiavg.com/
mailto:vaia.dotsia@axiavg.com

