ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΝ.Π.Ε
Έδρα: Τσόντζα 3-5 - Κοζάνη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Α) Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ με την έκδοση 152.987 νέων συνεταιριστικών μερίδων, σύμφωνα με
την απόφαση Νο386 του διοικητικού συμβούλιου στις 6/11/2013.
Β) Για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με έκδοση εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες
οκτακόσια σαράντα έξι (153.846) Ομόλογα, ονομαστικής αξίας εκάστου εξήντα πέντε (65)
ΕΥΡΩ και συνολικού ύψους έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ.
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
BETA ΑΧΕΠΕΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
12-11-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 22-11- 2013
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το
Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο
3401/2005, όπως ισχύουν, ότι έθεσε από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού, το εγκεκριμένο την 11-11-2013 από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά:
Α) Με την αύξηση του
Συνεταιριστικού
Κεφαλαίου
της
Τράπεζας, όπως
αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 06-02-2013 και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας στη συνεδρίαση με αριθμό 386 της 06-11-2013 με την έκδοση 152.987 νέων
συνεταιριστικών μερίδων, με τιμή διάθεση 65,37 ευρώ η μία και εκτιμώμενα συνολικά
έσοδα από την αύξηση αυτή μέχρι 10.000.000 ευρώ, ως εξής:
•

Όσοι είναι Μέλη της Τράπεζας μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού
Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αγοράσουν τις μερίδες προς
65,37 ευρώ τη μία.

•

Η σημερινή τιμή διάθεσης των μερίδων είναι 65,37 ευρώ η μία.

•

Διάθεση μερίδων σε νέα μέλη που θα γραφτούν στη Τράπεζα μετά την ημερομηνία
έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, θα διατίθεται προς 65,37 ευρώ η μια.

•

Από την επόμενη της λήξης τη αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου ή της τυχόν
παράτασης αυτής, η τιμή διάθεσης της μερίδας θα γίνεται στη τιμή των 65,37 ευρώ.

•

Κάθε νέο μέλος που θα συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου θα καταβάλει
ταυτόχρονα και το δικαίωμα εγγραφής νεοεισερχομένου μέλους που είναι 10
ευρώ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς είναι το ακόλουθο:

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου

11/11/2013

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στο site της Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

11/11/2013

Δημοσίευση Ανακοίνωσης έκδοσης Ενημερωτικού Δελτίου στο site της Τράπεζας και στον Τύπο

12/11/2013

Ανακοίνωση Έναρξης Εγγράφων

12/11/2013

Λήξη Εγγραφών

22/11/2013

Ανακοίνωση Λήξης Εγγραφών

22/11/2013

Πιστοποίηση Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου*

25/11/2013

Ημερομηνία Πίστωσης Νέων Μερίδων στους Μεριδιούχους*

26/11/2013

Ανακοίνωση για Κάλυψη της Αύξησης*

26/11/2013

•

*Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αυτός ορίζεται από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση
θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε τυχόν άλλη αλλαγή του χρονοδιαγράμματος θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της, στα
καταστήματα και στα κινητά συνεργεία της.
Β) Με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις
13-08-2013 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασης με αριθμό 386 της
06-11-2013. Ειδικότερα η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ θα
εκδώσει εφάπαξ, την 15/12/2013 («Ημερομηνία Έκδοσης Ομολόγων»), κατ’ ανώτατο
αριθμό εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι (153.846) Ομόλογα,
ονομαστικής αξίας εκάστου εξήντα πέντε (65) ΕΥΡΩ και συνολικού ύψους έως δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο της έκδοσης
των Ομολόγων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη θα ορίσει τον ακριβή αριθμό των
ομολόγων που θα εκδοθούν.
Η Προθεσμία Κάλυψης, κατά την οποία καλείται το επενδυτικό κοινό (υφιστάμενα και νέα
μέλη του Εκδότη) να συμμετάσχουν στην κάλυψη της έκδοσης Ομολόγων, αρχίζει στις
12/11/2013 και λήγει στις 22/11/2013.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη με απόφασή του δύναται να παρατείνει την
παραπάνω Προθεσμία κατά 30 ημέρες στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει πλήρης
κάλυψη της έκδοσης.
Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγων
Προθεσμία Κάλυψης

Από 12/11/2013 έως 22/11/2013

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/2013 και με την επιφύλαξη της ανωτέρω

παράτασης.
Συνολικό Ύψος

μέχρι 10.000.000 ΕΥΡΩ

Ανώτατος Αριθμός Ομολόγων

153.846

Ονομαστική Αξία Ομολόγου

65 ΕΥΡΩ

Διάρκεια

8 έτη

Επιτόκιο
Εξόφληση Κεφαλαίου

10%
Σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την
15/12/2018 (δηλαδή μετά την πάροδο 5 ετών από την
ημερομηνία έκδοσης), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στον οικείο όρο και με την επιφύλαξη της παράτασης, όπως
παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.10 του ενημερωτικού
δελτίου.

Δυνατότητα Πρόωρης Εξόφλησης:
Με πρωτοβουλία του Εκδότη, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στον οικείο όρο, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.16
του ενημερωτικού δελτίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή στην έκδοση των Ομολόγων ο αιτών οφείλει πλην άλλων να
υποβάλλει γραπτώς σε κατάστημα του Εκδότη, Αίτηση αγοράς συνεταιριστικών μερίδων
του Εκδότη ίσου αριθμού με τον αριθμό των Ομολόγων του Ομολογιακού Δανείου που έχει
αιτηθεί να αγοράσει (σχέση Συνεταιριστικών Μερίδων / Ομολογίες ίση με 1/1).
Σε περίπτωση όπου το ποσό που θα συγκεντρωθεί από την παρούσα αύξηση
Συνεταιριστικού Κεφαλαίου δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 22/11/2013 που έχει ορίσει η Τράπεζα
της Ελλάδος για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες ή έως νέα ημερομηνία παράτασης που τυχόν
θα ορίσει, τότε τα αντληθέντα κεφάλαια και τα ποσά που προορίζονται για την αύξηση του
Συνεταιριστικού Κεφαλαίου και την κάλυψη της δημόσιας προσφοράς ομολόγων θα
αποδεσμευτούν και θα καταβληθούν τόκοι με μικτό ετήσιο επιτόκιο 5% υπολογιζόμενο σε
365 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες με
εντολή τους.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις μερίδες, τα ομόλογα και τον τρόπο διάθεσης
αυτών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη
συνεδρίαση της1 1 η ς Νοεμβρίου2013, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 11-11- 2013 στα
παρακάτω καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ:
1) Κεντρικό Κατάστημα, Τσόντζα 3-5 Κοζάνη

2)
3)
4)
5)

Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Βας. Σοφίας 22
Κατάστημα Γρεβενών, Κ. Ταλιαδούρη και Φαρδυκάμπου
Θυρίδα Φλώρινας, Ν. Χάσου και Στεφ. Δραγούμη
Θυρίδα Καστοριάς, Αθ. Διάκου 42

Επίσης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας
http://www.bankofwesternmacedonia.gr/ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr .

Κοζάνη, 11 Νοεμβρίου 2013
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

