
 
 

σελ. 1 από 2 

 

 
 Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 
και το άρθρο 7α (παρ. 6. περ. γ) του ν. 3864/2010 

 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα: 

 
1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική 

γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «RWC Asset Advisors (US) LLC» 

(«RWC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank 
που κατείχε έμμεσα η RWC κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού 

αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,39%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. 

 

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση 
τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία RWC, το ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC 
κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων 

ψήφου της Eurobank, εξαιρούμενων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,44%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. 

 
Η RWC κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου υπό την ιδιότητά της ως 

διαχειριστής επενδύσεων στα ακόλουθα κεφάλαια (funds), βάσει της οποίας τόσο η 
διαχείριση χαρτοφυλακίου όσο και η λήψη αποφάσεων ψήφου λαμβάνονται από την RWC: 

 

Επωνυμία % δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματοπιστωτικών 
μέσων εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

Σύνολο εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

RWC Funds-RWC 

Global Emerging 
Markets Fund 

 

   

RWC Emerging 
Markets Equity 

Master Fund Limited 
 

   

RWC Global 

Emerging Markets 
Equity Fund 
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Επωνυμία % δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματοπιστωτικών 
μέσων εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

Σύνολο εφόσον 
ισούται ή είναι 
μεγαλύτερο από 
κρίσιμο όριο 

SEI Canada 

Emerging Markets 
Equity Fund 

 

   

SEI Global Master 

Fund – The SEI 

Emerging Markets 
Equity Fund 

 

   

SIT (International) 
Emerging Markets 

Equity Fund 
 

   

Grove Portfolio 

 

   

APG Emerging 

Markets Equity Fund 

 

   

International Bank 

for Reconstruction 
and Development 

 

   

 

 


