
Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε 

πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό 

Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

 
Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «AUSTRIACARD HOLDINGS AG»  (εφεξής η «Εταιρεία») που 

περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) της ιστοσελίδας της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 24.01.2023 και 

αφορά παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Βιέννης (α) των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας και (β) των νέων 

μετοχών της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της λόγω της 

συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της «INFORM Π. Λύκος Α.Ε. Συμμετοχών». 

Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν δημοσιεύεται σε σχέση με και δεν συνιστά προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό 

της Εταιρείας. 

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν διαβίβασής του από την 

Αυστριακή Financial Market Authority σύμφωνα με το άρθρο 20(8) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σχετικά με τις 

πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές όπως επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, του ν. 

4706/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των 

Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει 

κινδύνους. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης 

στις Μετοχές.  

 

Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια 

σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που μπορεί να επηρεάσει  την αξιολόγηση 

των Μετοχών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του 

Ενημερωτικού Δελτίου έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Βιέννης, θα αναφέρεται σε συμπλήρωμα 

του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129 για το 

Ενημερωτικό Δελτίο με τα ίδια τουλάχιστον μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την δημοσίευση του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. Η υποχρέωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίσταται μετά 

την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Βιέννης. 

 

Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα 

σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν σε καμία 

περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο 

μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.  

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών 

ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε 

τρόπο αποκτήσουν Μετοχές. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, 

Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η πληροφόρηση που παρέχεται με το 

Ενημερωτικό Δελτίο δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα. 

 

Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο  [εδώ] 

https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/nbgportal/investment-products/documents/Austriacard-prospectus-24-01-2023

