Ημερομηνία: 19/11/2021
Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων» της εταιρίας «ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Αγορά Παραγώγων του ΑΤΗΕΧ
Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας
Ανακοίνωση
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων 18/11/2021, γνωστοποιεί ότι
θα υλοποιηθεί η κάτωθι εταιρική πράξη:
Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας
«ATTICA BANK A.T.E.» (ISIN:GRS001003037), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία
49,5265161872259 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης
μετοχής €0,20. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 23
Νοεμβρίου 2021. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 έως
και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 24.229.445 δικαιωμάτων προτίμησης στο
ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 έως και
τη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.
Στοιχεία εταιρικής πράξης
Εταιρική πράξη

Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων
GRS001003037

Υποκείμενη
Ημερομηνία αποκοπής -1

19/11/2021

Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1

3,9500

Προσαρμοσμένη τιμή υποκείμενης

0,2740

Ημερομηνία αποκοπής

22/11/2021

Ημερομηνία δικαιούχων (RD)

23/11/2021

Προϊόντα που επηρεάζονται
Futures
Ενέργειες
Ο Όμιλος ΑΤΗΕΧGroup θα υποστηρίξει την παραπάνω εταιρική πράξη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τα
ισχύοντα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων προϊόντων (Αποφάσεις ΑΤΗΕΧ 12 περί Συμβολαίων Μελλοντικής
Εκπλήρωσης, 15 περί Δικαιωμάτων Προαίρεσης), όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λεωφ. Αθηνών, Αθήνα 104 21, τηλ. 210 33 66 800, fax 210 33 66 101, www.athexgroup.gr

Ημερομηνία X-Date-1 (19/11/2021)
Oι ακόλουθες προσαρμογές θα γίνουν μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της Αγοράς Παραγώγων:
Futures
Νέο Μέγεθος Συμβολαίου
Νέα Τιμή Εκκαθάρισης
Νέα Τιμή Εξάσκησης

Options

= παλιό μέγεθος ∗

= παλαιά τιμή ∗

τιμή κλεισίματος (3,9500)
προσαρμοσμένη τιμή (0,2740)

προσαρμοσμένη τιμή (0,2740)
τιμή κλεισίματος (3,9500)

Γενικές παρατηρήσεις
1.

2.

3.

Δημιουργία νέων σειρών σε ΣΜΕ (με προσαρμοσμένο μέγεθος συμβολαίου και τιμή εκκαθάρισης)
πραγματοποιείται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της συνεδρίασης της X-Date-1 για τις λήξεις που έχουν
ανοικτές θέσεις
Δημιουργία νέων σειρών σε ΔΠ (με προσαρμοσμένο μέγεθος συμβολαίου και τιμή εξάσκησης)
πραγματοποιείται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της συνεδρίασης της X-Date-1 για τις λήξεις που έχουν
ανοικτές θέσεις για όλες τις τιμές εξάσκησης που τους αντιστοιχούν
Η ονομασία των σειρών που προκύπτουν με νέο μέγεθος συμβολαίου έχουν διαφορετικό τελευταίο
γράμματα στο συμβολισμό τους (Χ, Υ, Ζ,Q) ενώ το issue modifier τους αυξάνεται κατά ένα (1) σε σχέση με τις
αρχικές σειρές

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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