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«Χριστούγεννα 2018 
– Αναμνηστική Σειρά 

Γραμματοσήμων»

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γιορτά-
ζουν τα Χριστούγεννα μέσα από 
την ομώνυμη Αναμνηστική Σειρά 
Γραμματοσήμων που κυκλοφορεί στις 
23 Νοεμβρίου 2018. Το γράμμα στον 
Αϊ Βασίλη που κρύβει μέσα του τις 
επιθυμίες μιας ολόκληρης χρονιάς, η 
ταχυδρόμηση και η γλυκιά αγωνία να 
λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το φάκε-
λο και η προσμονή για το δώρο κάτω 
από το δέντρο είναι οι στιγμές που 
αποτυπώνονται στα τέσσερα γραμμα-
τόσημα της σειράς φωτίζοντας με ένα 
μαγικό τρόπο τις άγιες αυτές μέρες.
Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα 
στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και 
οι γιρλάντες. Ούτε οι στολισμένες βι-
τρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι 
η αγάπη, η ελπίδα και η αγνή πίστη 
που σαν χρυσόσκονη απλώνονται 
στις καρδιές, απαλύνοντας τον πόνο 
και τις έννοιες της καθημερινότητας. 
Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που 

φωτίζει το δρόμο της συμπόνιας, της 
ειρήνης και της γενναιοδωρίας. Είναι 
το πραγματικό νόημα και η μαγεία 
των Χριστουγέννων που κρύβεται στα 
μάτια και στα φωτεινά χαμόγελα των 
παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνή-
σεις που μας ταξιδεύουν στις μέρες 
της ξεγνοιασιάς και της αγνότητας. 
Σε αυτές τις μαγικές στιγμές μας 
ταξιδεύει η Χριστουγεννιάτικη Σειρά 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα 
από τέσσερα Γραμματόσημα που θα 
συνοδέψουν την αλληλογραφία μας 
και θα μεταφέρουν το μήνυμα των 
Χριστουγέννων στα πέρατα της γης.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕ-
ΣΗ:Κυκλοφορούν στις 23 Νοεμβρίου 
2018 και θα διατίθενται από τα Ταχ. 
Καταστήματα μέχρι 22 Νοεμβρίου 
2019, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 
Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα 
Ταχ. Καταστήματα και από το Κεντρι-
κό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την 
απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντλη-
θούν νωρίτερα.
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Η επέλαση των ξωτικών! -
MamaMia.gr

Φέτος, το αποκλειστικό χριστουγεννιάτικο ταχυδρομείο των ΕΛΤΑ, θα περιμένει όλα
τα παιδιά στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Γκάζι να γράψουν το γράμμα τους στον
Άγιο Βασίλη και να του το στείλουν!

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του χριστουγεννιάτικου χωριού "Η Επέλαση των
Ξωτικών" οι μικροί μας φίλοι μαζί με τα ξωτικά θα μπορούν να γράψουν το γράμμα
τους, θα συμπληρώνουν προσεκτικά όλα τους τα στοιχεία για να μπορεί ο Άγιος
Βασίλης να τους απαντήσει και να τους στείλει το δωράκι τους και θα ρίχνουν το
γράμμα σε ένα από τα κατακόκκινα γραμματοκιβώτια στο χώρο. Στο τέλος κάθε
ημέρας οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη θα τα μαζεύουν και θα τα πηγαίνουν στο σπίτι
του για να απαντήσει σε κάθε παιδάκι ξεχωριστά.

Οι επισκέπτες μας θα έχουν επίσης την δυνατότητα να φωτογραφηθούν εντός του
χώρου από τα Ξωτικά και να γίνει η φωτογραφία τους γραμματόσημο x 5 φορές για
να στείλουν τις πιο προσωπικές τους ευχές!

Μην ξεχνάτε τον εορταστικό ξωτικοπερίπατο για τα επίσημα εγκαίνια του "Η
Επέλαση των Ξωτικών" μαζί με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) το Σάββατο
1 Δεκεμβρίου!

*Για να λάβουν απάντηση τα παιδιά θα πρέπει να προμηθευτούν γραμματόσημο από
το σημείο πώλησης  που θα βρίσκεται στο κτίριο και θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένα όλα τους τα στοιχεία.



(Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ)

(Δείτε και κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας πατώντας εδώ)

30 Νοεμβρίου 2018 - 6 Ιανουαρίου 2019
 Χριστουγεννιάτικο Χωριό Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
 Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 22:00
 Τιμή εισιτηρίου: 6€ 
 Τις καθημερινές έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ισχύει έκπτωση -50%!
 (η προσφορά εξαργυρώνεται ταυτόχρονα)Τιμή εισιτηρίου Ανέργων και Πολυτέκνων
μαζί με τα προστατευόμενα μέλη: 5€
 Οικογενειακό Εισιτήριο: Αφορά 4 άτομα και τιμή από 24€ στα 20€Τιμή Παρέλασης
Επίσημων Εγκαινίων: 5€
Προπώληση
viva.gr
 Εισιτήρια θα διατίθενται καθημερινά και στα ταμεία του "H Επέλαση των Ξωτικών -
Christmas Festival" στις εισόδους της Τεχνόπολης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στα 190 χρόνια της ιστορίας τους προωθούν και στηρίζουν
τις πρωτοπόρες ιδέες που επίκεντρο έχουν τον άνθρωπο. Γίνονται αρωγοί πολιτισμού
είτε μέσα από τα γραμματόσημα που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο είτε μέσα από
τον πλούσιο όγκο των φιλοτελικών προϊόντων τους είτε μέσα από τις χορηγίες με τις
οποίες στηρίζουν τους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Και το κυριότερο: με κάθε
ευκαιρία γίνονται μια κιβωτός για τα παιδιά. Μια κιβωτός χαράς, δημιουργίας και
Ιστορίας. Για τους ανθρώπους των ΕΛΤΑ ο πολιτισμός, η κοινωνία και το αύριο των
παιδιών είναι προτεραιότητα σε κάθε συνεργασία και δράση.
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Αλλαγές στη διανομή τύπου - Ο ρόλος
των «ΕΛΤΑ»

MEDIA

Συνεχίζεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη διανομή του Τύπου. Οι
εκδότες αλλά και το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» έχουν λάβει ένα αναλυτικό
έγγραφο με ερωτήσεις για το ισχύον καθεστώς. Η πρώτη ερώτηση αφορά τη
μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της κάθε εκδοτικής. Και ακόμη ζητείται, στην
περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, να προσδιοριστεί ο απώτερος ελέγχων
μέτοχος, όπως επίσης και οι εταιρείες στις οποίες μετέχει.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ρωτάει για μεταβολές σχετικά με τα έντυπα

που εκδίδει η κάθε εταιρεία, αλλά και αν έχουν επέλθει αλλαγές στην αγορά του
αθηναϊκού και πανελλαδικού Τύπου από τον Οκτώβριο του 2017 ως και σήμερα. Στη
συνέχεια υπάρχει σειρά ερωτήσεων για το είδος της συνεργασίας των εκδοτικών
επιχειρήσεων με το «Άργος». Τέλος τίθενται τα ερωτήματα: «Δύναται το πρακτορείο
‘‘Άργος’’ να εξυπηρετήσει πλήρως την εν λόγω αγορά; Ικανοποιείται πλήρως η
συνθήκη της ίσης μεταχείρισης των εντύπων όλων των εκδοτών;». Σε περίπτωση
αρνητικής απάντησης η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει τις προτάσεις των εκδοτών.

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της έρευνας, υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση
μεταξύ εκδοτών για να διερευνηθούν άλλοι τρόποι διανομής των εντύπων. Μία από
τις σκέψεις που επανέρχονται είναι να αναλάβουν τα ΕΛΤΑ τη διανομή των
εφημερίδων για την επαρχία. Το κόστος του εγχειρήματος αυτού ανέρχεται σε 6-7
εκατ. ευρώ για τα ΕΛΤΑ και σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία το ποσό αυτό θα
αντισταθμιστεί με την προβολή τους στις συνεργαζόμενες εφημερίδες. Το επιχείρημα
για αυτήν τη συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και εκδοτών είναι πως με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται ο Τύπος.



Τα ΕΛΤΑ θα παραλαμβάνουν καθημερινά σε προσδιορισμένο χώρο τα έντυπα των
εκδοτών που θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα έχουν στη συνέχεια την ευθύνη να
τα μεταφέρουν στις επαρχιακές πόλεις. Προφανώς, η διανομή τους θα γίνεται στη
συνέχεια από τα πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά.

Πηγή: typologies.gr

εφημερίδεςΤύποςΕΛΤΑδιανομή τύπουHas video: Exclude from popular: 0
URL:
https://portal.clipnews.gr/site/shorturl?clipid=154697536
Keyword: ΕΛΤΑ
Date: 2018-11-26, 18:10:42
Source: inewsgr.com



«Πόρτα εξόδου» για 3.000 υπαλλήλους
ΔΕΚΟ, που ανήκουν στο Υπερταμείο
ξεπουλήματος

Κοντά στην έξοδο από τον εργασιακό βίο βρίσκονται περίπου 3.000
εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό Υπερταμείο ξεπουλήματος,
εκεί όπου έχουν μεταβιβασθεί… ακόμα και ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι
και κτήρια της χώρας.

Στον δρόμο που άνοιξε η ΔΕΗ κινδυνεύουν να βρεθούν πρωτίστως 2.500 εργαζόμενοι
στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και στις Αστικές Συγκοινωνίες.

Πρόκειται για εταιρείες με σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, οι οποίες αδυνατούν
να σηκώσουν για πολύ ακόμα το βάρος του πλεονάζοντος προσωπικού, αναφέρει
δημοσίευμα της Κυριακάτικης RealNews.

Η αποχώρηση προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή η μετακίνηση σε
άλλες θέσεις έχουν προβλεφθεί και στα business plans της διοίκησης του
υπερταμείου τα οποία απεστάλησαν στις διοικήσεις των εταιρειών και αποτελούν
μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αναδιάρθρωσή τους και την επιστροφή
τους στην κερδοφορία. Εκτός από τις δύο μεγάλες κρατικές εταιρείες, υπάρχουν και
άλλες μικρότερου μεγέθους που χρειάζεται να διαχειριστούν τα λειτουργικά τους
κόστη και να αναπροσαρμόσουν το επενδυτικό τους πλάνο -όπως ορίζει και το
μνημόνιο- προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα πάντα με τη RealNews, είναι:



ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ)●

η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)●

οι Ελληνικές Αλυκές.●
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Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη
λιανική της ΔΕΗ

 © Capital.gr
http://www.capital.gr/Content/ImagesDatabase/09/098d799867af4f86a60693391e58e
99e.jpg

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Τις προηγούμενες ημέρες, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε μια σειρά από αλλαγές, όπως η
χρέωση του 1 ευρώ στους έντυπους λογαριασμούς, αλλά και η είσοδος στην αγορά
του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για αύξηση των πωλήσεων σε νέες
αγορές.

Οι κινήσεις αυτές στη λιανική αγορά, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την
εταιρεία, μόνο τυχαίες δεν πρέπει να θεωρούνται. Το αντίθετο μάλιστα καθώς
αναμένεται να έχουν και συνέχεια, με αλλαγές που θα ξεκινούν από τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες και θα φτάνουν μέχρι το marketing, τα καταστήματα, τις συνεργασίες
ακόμη και τη στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική. 

Αν και ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, οι βασικές εισηγήσεις για
αλλαγές στον τομέα της εμπορίας εστιάζουν σε έξι βασικά θέματα: κατηγοριοποίηση
πελατών, τοποθέτηση στην αγορά/ branding, εμπορικά κανάλια και συνεργασίες,
εξυπηρέτηση πελατών/προσφορά προϊόντων/ τιμολόγηση και οργάνωση/αξιοποίηση
δυναμικού/εισαγωγή νέων εργαλείων.

Οι κινήσεις που προτείνεται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα αφορούν:

Μεγαλύτερη έμφαση σε πελάτες με καλή συμπεριφορά και ιστορικό, αλλά και σε
κατηγορίες πελατών με μεγάλα περιθώρια έμφαση. Οριοθέτηση πελατών υψηλής
προτεραιότητας και ανάπτυξη διαφορετικής προσέγγισης για κάθε κατηγορία

- Επανατοποθέτηση και εκσυγχρονισμός της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ, με
έμφαση στα ισχυρά σημεία του brand` δηλαδή την αξιοπιστία και την κοινωνική
υπευθυνότητα. Προτείνεται να εξεταστεί ακόμη και η αλλαγή – εκσυγχρονισμός του



λογότυπου. 

- Γρήγορες και χαμηλού κόστους αλλαγές στα υποκαταστήματα και επιδίωξη να
μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες εξυπηρέτησης στο internet 

- Ενίσχυση της χρήσης του ψηφιακού λογαριασμού ebill, αλλά και η προσφορά
προσωποποιημένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συγκεκριμένο πελατολόγιο, με
στόχο να αυξηθεί η ικανοποίησή τους και να περιοριστούν οι διαρροές 

- Θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών τιμολόγησης, μετά από εξέταση και αποτίμηση
των πρόσφατων αλλαγών και αποφάσεων πχ για την έκπτωση συνέπειας. Μεταξύ
άλλων εξετάζονται αλλαγές στα πάγια αλλά και πιθανή σύνδεση με την Οριακή Τιμή
ή τις τιμές των ρύπων. 

- Αναδιοργάνωση του τομέα της εμπορίας, με αλλαγές πάνω στην υφιστάμενη δομή
της γενικής διεύθυνσης με αξιοποίηση νέων συστημάτων και εργαλείων.

Αν και ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για όλα τα θέματα, είναι σαφές
ότι σημαντικό κομμάτι των κινήσεων αυτών, εάν όχι όλες, θα τεθούν υπόψη του ΔΣ
προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως. Τέλος να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα
θα ληφθούν αποφάσεις και για την ακίνητη περιουσία της ΔΕΗ, η οποία με βάση
παλαιότερες εκτιμήσεις ξεπερνά σε λογιστική αξία το 1 δισ.

Μέσα στο 2019 θα γίνει επανεκτίμηση, καθώς κάποια ακίνητα μεταβιβάστηκαν στον
ΑΔΜΗΕ και στη συνέχεια θα εξεταστούν προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίησή
τους, την αύξηση των εσόδων ή ακόμη και πιθανές πωλήσεις. Εκτιμάται ότι η
εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει έκτακτα έσοδα της τάξης των 60 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ακόμα:

Π. και Γ. Αγγελόπουλοι: Ο πατέρας μας έχει εγκαταλείψει τη Χαλυβουργική στην τύχη
της

Η Eurobank απορροφά την Grivalia Properties
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Όλη η αρχιτεκτονική του νέου ομίλου
Eurobank
Σε μια δραστικά διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική οδηγείται η Eurobank, εφόσον
εγκριθεί από τις αρχές και τους μετόχους η απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ και
προχωρήσει χωρίς προβλήματα ο σχεδιασμός για μεταφορά «κόκκινων» δανείων,
ονομαστικής αξίας 7 δισ. σε SPV, προκειμένου να τιτλοποιηθούν.

Με βάση όσα ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα το σχέδιο μετασχηματισμού και
επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της προβλέπει τις εξής ενέργειες:

Πρώτο βήμα θα είναι η απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
Grivalia ΑΕΕΑΠ, η οποία θα διενεργηθεί, μέσω αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας και
κάλυψής της αποκλειστικά από τους μετόχους της εταιρείας επενδύσεων ακινήτων,
με εισφορά εις είδος (ακίνητα και κάποια μετρητά). Η απορρόφηση προβλέπεται να
διενεργηθεί, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Δεκεμβρίου 2018 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.

Θα ακολουθήσει η μεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού ( SPV) μη εξυπηρετούμενων
δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ, τα οποία είναι, είτε καταγγελμένα, είτε
σε βαθιά καθυστέρηση. Τα δάνεια θα αποτελέσουν το κάλυμμα για σειρά
τιτλοποιήσεων ανά υποκατηγορία ( στεγαστικά, μικρά επιχειρηματικά, μεγάλα
επιχειρηματικά).

Το σχέδιο προβλέπει πώληση των senior και πιθανώς μέρους των mezzanine
ομολόγων σε επενδυτές ή/ και στους μετόχους του νέου ομίλου, ώστε να
αποαναγνωριστεί σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό. Οι υπόλοιποι τίτλοι θα
διακρατηθούν από την τράπεζα.

Ακολούθως θα υπάρξει απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού του ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων, τα οποία θα εισφερθούν σε μια νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
«Νέα Eurobank». Από την απόσχιση και εισφορά θα εξαιρεθούν οι μετοχές του SPV,
καθώς και τυχόν mezzanine notes και Junior notes τίτλοι, που θα διακρατούνται από
την τράπεζα.

Με αυτό τον τρόπο, η εισηγμένη Eurobank μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών
(Holding Company) που θα έχει από κάτω της την «καλή» τράπεζα (Νέα Eurobank)
και το SPV που θα προχωρά στις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ονομαστικής αξίας
7 δισ.

Η παραπάνω αναδιάρθρωση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο



σκόπελος της ενεργοποίησης της εγγύησης του Δημοσίου, λόγω της πιθανής
ζημιάς, την οποία θα γράψει ο όμιλος από την πώληση mezzanine ή/και senior
ομολόγων. Η ζημιά με τη νέα αρχιτεκτονική θα επιβαρύνει τη Holding εταιρεία και
όχι τη νέα Eurobank.

Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της
συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και, αναλόγως
της εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής
πορείας των τιτλοποιημένων NPE.

Όλα αυτά βέβαια υπό την προυπόθεση ότι ο επόπτης θα αποδεχθεί το παραπάνω
σχήμα και η πολιτεία θα θεωρήσει ότι το by pass της ενεργοποίησης των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι εντός της περιμέτρου του νόμου
Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε από την υφιστάμενη κυβέρνηση το 2017. Τυχόν
έγκριση ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει δεκτό και το σχέδιο της ΤτΕ καθώς επίσης
προβλέπει, επί της ουσίας, bypass των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.

Η Financial Planning Services (FPS), εταιρεία διαχείρισης δανείων του ομίλου, θα
αναλάβει τη διαχείριση, τόσο των κόκκινων δανείων που θα αποτελέσουν το κάλυμμα
των τιτλοποιήσεων του SPV, όσο και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα
παραμείνουν στη Νέα Eurobank, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με τράπεζα και
SPV.

Επίσης θα συσταθεί εντός του ομίλου νέα Grivalia (Grivalia Management
Company) η οποία θα συνάψει με τη νέα Eurobank δεκαετή σύμβαση παροχής
υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του, που θα
περιλαμβάνει τα ακίνητα της πρώην Grivalia, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της
Eurobank καθώς και ανακτηθέντα ακίνητα. Η συνολική pro forma αξία του παραπάνω
χαρτοφυλακίου στις 30/9 ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ.

Η σχέση ανταλλαγής με Grivalia

Περίπου 15,8 Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia είναι η προτεινόμενη
σχέση ανταλλαγής για τη συγχώνευση των δυο εταιρειών (κάθε 1 κοινή μετοχή της
Grivalia θα ανταλλαχθεί με 15,8000000041493 μετοχές της νέας Eurobank), ενώ οι
μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε (i) διανομή
€40,5εκ. (€ 0,42 ανά μετοχή Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου (η
«Προ της Συναλλαγής Διανομή») και (ii) διανομή € 13,7εκ. στους υπαλλήλους της και
τα μέλη του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων
αμοιβών (bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική



κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου
μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank
και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia.

Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν
πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της
Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

*Δείτε τις ανακοινώσεις της Eurobank στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".
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