
Σημείωμα

Ο ΓΔΧΑ δεν κατάφερε να διατηρήσει τα αρχικά κέρδη
(885,92 μονάδες ή +1,22% στο υψηλό ημέρας) και έκλεισε
0,21% υψηλότερα στις 877,04 μονάδες.
Με την εξαίρεση της Τραπέζης Πειραιώς (-7,25%) λόγω της
επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου οι υπόλοιπες
τράπεζες κινήθηκαν υψηλότερα με την Alpha Bank να
πρωτοστατεί (+5,82%).
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Τραπέζης Πειραιώς
σήμερα θα συζητήσει τις προαναγγελθείσες εταιρικές
πράξεις (reverse split, μείωση μετοχικού κεφαλαίου και
α.μ.κ με την καταβολή μετρητών) και έτσι αναμένεται να
διατηρήσει την Τράπεζα στο επίκεντρο σήμερα.
Στις σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις σήμερα δεν
αναμένονται εκπλήξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (Σύνθετος
PMI και Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών
Μαρτίου).
Οι Ασιατικοί μετοχικοί δείκτες με εξαίρεση το ΝΙΚΚΕΙ
κινούνται με αρνητικό πρόσημο σήμερα το πρωί.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 877,0 +8,4% +0,21%

FTASE 25 FTASE 2.118,0 +9,5% +0,54%

FTSEM 40 FTSEM 1.258,1 +13,6% +0,25%

FTSEA 140 FTSEA 512,7 +8,3% +0,39%

MSCI WORLD MXWO 2.876,2 +6,9% +1,27%

MSCI EMERG MXEF 1.346,9 +4,3% +0,87%

SXXP 600 SXXP 435,3 +9,1% +0,70%

DAX DAX 15.212,7 +10,9% +0,70%

FTSE 100 UKX 6.823,6 +5,6% +1,28%

CAC 40 CAC 6.131,3 +10,4% +0,47%

PSI 20 PSI20 5.014,1 +2,4% +0,73%

IBEX 35 IBEX 8.634,6 +6,9% +0,66%

FTSEMIB FTSEMIB 24.761,1 +11,4% +0,21%

DOW JONES DJI 33.430,2 +9,2% -0,29%

NASDAQ CCMP 13.698,4 +6,3% -0,05%

S&P 500 SPX 4.073,9 +8,5% -0,10%

NIKKEI 225 NIKI 29.696,6 +8,2% +1,05%

SHENZ 300 SHSZN 5.140,3 -1,4% +0,58%

HANG SENG HSI 28.938,7 +6,1% +1,97%

EUR/USD 1,1876 -2,8% +0,84%

BRENT BRENT 62,74 +21,1% -3,27%

CRUDE OIL NYMEX 59,33 +22,3% -3,4%

GOLD GOLDS 1.743,27 -8,2% +0,81%

SILVER XAG 25,16 -4,7% +0,76%

Nat GAS NG1 2,46 -3,3% -6,93%

ALUMIN LMAHDY 2.249,50 +14,0% +2,11%

COPPER HG1 411,65 +17,0% +3,16%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ALPHA BANK AE 5,82% PIRAEUS FINANCIA -7,25%
HELLENIC EXCHANG 3,27% ELLAKTOR SA -4,79%

JUMBO SA 2,93% HELLENIC PETRO -2,85%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μέτοχοι της Τραπέζης Πειραιώς καλούνται για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση την 7η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,23

ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2185 ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• D-day για Τράπεζα Πειραιώς: Στο «μικροσκόπιο» των μετόχων η ΑΜΚ έως ένα δισ. ευρώ
Το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως ένα δισ. ευρώ, καλούνται να δώσουν οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, σε έκτακτη γενική συνέλευση, η
οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τετάρτη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, η ΑΜΚ, εφόσον προηγηθεί η εξουσιοδότηση, αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα
Απριλίου – πιθανότατα μετά τις 20 του τρέχοντος μήνα – και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021. Θα διεξαχθεί μέσω βιβλίου προσφορών σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με τους Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE να ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.
Πιο αναλυτικά, τα θέματα που θα απασχολήσουν την γ.σ. είναι τα εξής:
Θέμα 1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος
προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των
εν λόγω εξουσιών στο διοικητικό συμβούλιο, ήτοι μέχρι και €14.959.064.952. Αναφορικά με την προτεινόμενη παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να περιορίζει
ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, επισημαίνεται ότι η
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της εταιρείας, καθώς, ενόψει των προσφάτως
ανακοινωθέντων Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και Σχεδίου Μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου:
θα επιτρέψει στην Εταιρία να δράσει γρήγορα για την υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επισπεύδοντας τις σχετικές διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχεία
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας,
θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην
ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς
και της ολοκλήρωσης της αύξησης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η εν λόγω τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή θα
προκύψει κατόπιν των εταιρικών πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ημερήσιας διάταξης και
θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση
μετοχών σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα ανωτέρω.
Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της
εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να προτείνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της εταιρείας από έξι ευρώ σε
99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας 99 ευρώ η κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε μία νέα μετοχή (reverse split). Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται, επίσης, την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού 93 ευρώ.
Θέμα 3ο:Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών,
με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής από 99 ευρώ σε ένα ευρώ με ισόποση μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατά ποσό 4.935.987.854 ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου της ως άνω μείωσης
ειδικού αποθεματικού.
Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).
Η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και έκδοση νέων
μετοχών. Newmoney.gr

• ΔΕΗ: Στην επόμενη φάση 9 «μνηστήρες» για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου
του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την οποία Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής
διαδικασίας - σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - είναι οι (με αλφαβητική σειρά):
ARDIAN Infrastructure Funds
BCI – British Columbia Investment Management Corporation
BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C
CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.
F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A
First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.
KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
MACQUARIE Group Limited
OHA – Oak Hill Advisors LLP
Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές
προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI (Mar) 56,6 56,6

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Mar) 56,8 56,8

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -1,325Μ -0,876Μ

21:00 ΗΠΑ: Πρακτικά Συνεδρίας FOMC
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Γενικός Όρος περί αποποίησης ευθύνης (disclaimer):
Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί και εκδοθεί από Depolas Investment Services, η οποία εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Αδείας 65/1991) και υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Η έκθεση αυτή έχει εκδοθεί από την Depolas Investment Services και δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή να παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο της
παρούσας, δια της αποδοχής της, δεσμεύεται και συμφωνεί ότι δεν θα το διανείμει ή δεν θα το διαθέσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά η Depolas Investment Services δεν τις
έχει επαληθεύσει. Καμία ρητή ή σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα καθώς και το
επίκαιρο της αξιοπιστίας των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, το σύνολο των οποίων μπορεί να αλλάξει χωρίς
προειδοποίηση. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την Depolas Investment Services ή από οποιοδήποτε από τους διευθυντές,
υπαλλήλους της, σε σχέση με το υπόλοιπο περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης. Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί προσφορά για αγορά ή πώληση
ή πρόσκληση ή πρόταση προσφοράς για αγορά ή πώληση κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν. Η Depolas Investment Services και τα
τυχόν σχετιζόμενα με αυτή πρόσωπα ενδέχεται να κατέχουν θέσεις και να επηρεάζουν τις συναλλαγές σε τίτλους εταιριών που αναφέρονται
στο παρόν. Η Depolas Investment Services και ένα πρόσωπο ή πρόσωπα συνδεόμενα με την εταιρεία μπορούν ενίοτε να ενεργούν για
λογαριασμό τους σε συναλλαγές που είναι αντικείμενο έρευνας και αναφέρονται στις σχετικές εκθέσεις. Η Depolas Investment Services
ενδέχεται να συναλλάσσεται και να επιδιώξει να συναλλάσσεται με τις εταιρείες που καλύπτονται στις εκθέσεις έρευνας. Ως εκ τούτου, οι
επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να
επηρεάσει την αμεροληψία της παρούσας έκθεσης. Οι επενδυτές θα πρέπει να θεωρήσουν την έκθεση ως ένα μόνο παράγοντα για τη λήψη
των αποφάσεων σε σχέση με τις επενδύσεις τους. Η επένδυση που εξετάζεται στην παρούσα έκθεση ενδέχεται να είναι ακατάλληλη για τους
επενδυτές, ανάλογα με τους ειδικούς στόχους τους για επενδύσεις και την οικονομική τους θέση.
Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης (που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης), η Depolas Investment Services
ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής για εισηγμένους τίτλους στο Χ.Α. που αναφέρονται στο site www.athexgroup.gr
Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης (που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης), καμία από τις εταιρείες που
αναφέρονται στην έκθεση αυτή δεν κατέχει περισσότερο από το 5% της Depolas Investment Services ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της
εταιρείες.
Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΌΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν έχει λάβει ούτε θα λάβει αμοιβή / αποζημίωση από την εταιρεία για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης.
Βεβαίωση Αναλυτή
Ο αναλυτής που είναι (εν όλω ή εν μέρει) υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης περί έρευνας στον τομέα των επενδύσεων,
πιστοποιεί ότι όλες οι απόψεις σχετικά με τις εταιρείες και κινητές αξίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια
τις προσωπικές απόψεις του αντίστοιχου συγγραφέα. Ο αναλυτής ή τουλάχιστον ένας από τους αναλυτές που αναφέρονται στην παρούσα
έκθεση είναι πιστοποιημένοι ως «Αναλυτές Μετοχών και της Αγοράς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Contact Details:
Depolas Investment Services

1 Christou Lada Str.,10561, Athens
Τel:  +30 2130998100
Fax: +30 210 3211618

Email: info@depolasaxe.gr
Web: www.depolas.gr
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