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FOR IMMEDIATE RELEASE: 

Η Axia Ventures Group ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση 
με την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €1,487.5 εκατομμύρια 
 
Αθήνα, Ελλάδα – 1 Ιουλίου, 2013 – Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Τράπεζα Πειραιώς") ανακοίνωσε στις 28 
Ιουνίου του 2013 την επιτυχημένη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας 
κεφάλαια ύψους €8,428,999,999.80 (η "Συνολική Αύξηση"), όπως αποφασίστηκε στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Απριλίου και του ψηφίσματος του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 5 Μαΐου. 
 
H Συνολική Αύξηση έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης 
και δικαιώματα εγγραφής για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, και με ιδιωτική 
τοποθέτηση με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και εν 
μέρει με εισφορά σε είδος από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"). 
 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προηγήθηκε από reverse stock split όπου αντιστοιχεί για κάθε μία 
νέα μετοχή δέκα υφιστάμενες. Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στη συνέχεια 4.958.235.292 ονομαστικές 
και συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης €1,70 ανά μετοχή, από 
αυτές με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων έκδωσε 4.079.411.764 νέες μετοχές 
σε αναλογία 35,680197 για κάθε υφιστάμενη μετοχή και για ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 235.294.117 
νέων μετοχών. Επίσης, το υπόλοιπο 643.529.411 νέων μετοχών εκδόθηκε χωρίς δικαίωμα προτίμησης 
οι οποίες έχουν αναληφθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
 
Οι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απόκτησαν 
τίτλους παραστατικού δικαιώματος προς κτήση κινητών αξιών (warrants) που εκδόθηκαν από το ΕΤΧΣ, 
επομένως υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) δεν εκδόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Η 
Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση 
με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με αποτέλεσμα την ανακεφαλαιοποίηση ύψους                 
€1,487,470,588.20.  
 
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε €2,271,770,384.28, 
διαιρεμένο σε 1.266.666.666 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το                
Ν. 3723/2008, της ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή, 77.568.134 προνομιούχες μετοχές χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, της ονομαστικής αξίας €4,77 ανά μετοχή, και 
5.072.567.951 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, της ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά 
μετοχή. 
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Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd 
 
Η Axia Ventures Group (“AVG”) είναι ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και 
στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AVG εδρεύει στην Λευκωσία της 
Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, 
δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες 
συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με όλες τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του 
κόσμου. Οι υπηρεσίες της AVG εστιάζουν κυρίως στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον ευρύτερο χώρο. 
Η AVG έχει παρουσία στην Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και διατηρεί γραφείο 
αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες για την AVG και τις υπηρεσίες της, 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AVG στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.axiavg.com/ 
 
 

Επικοινωνία: 
 

Όμηρος Πισσαρίδης Αλέξανδρος Αργυρός 
Γενικός Διευθυντής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής 

Επενδυτικής Τραπεζικής 

Axia Ventures Group Ltd Axia Ventures Group Ltd 

Λευκωσία, Κύπρος Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ.:+357 22 74 2000 Τηλ.:+30 210 7414454 
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