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Σημαντική Ανακοίνωση 

 
  
Πριν προχωρήσετε στην ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., παρακαλούμε να 
διαβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση. 
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, εγκρίθηκε από 
το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 8.3.2017 και αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού 
δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας πέντε (5) 
ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 
€1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας.  
 
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω 
δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου 
Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία 
Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το 
«Χ.Α.»).  
  

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 
8.3.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού 
κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν. 3401/2005, από την 9.3.2017 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της 
«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» 
(athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της ΟΠΑΠ Α.Ε. (http://investors.opap.gr/el-
GR/investors-information/debt-investors/bond-prospectus), των Συμβούλων και 
Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank 
Ergasias A.E.» 
(http://preview.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr), της 
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products) 
και της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (www.nbgsecurities.com) και των Λοιπών 
Αναδόχων, ήτοι της «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.piraeus-
sec.gr/announcements/announcement4), της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
(http://www.euroxx.gr/gr/content/article/OPAP), της «Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε.» (http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia_Arxikh.aspx). 

  
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή 
δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων 
Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.  
 
Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται 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. 
Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε 
οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και 
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δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός 
Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το 
εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του 
 
Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν 
θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της 
Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Τέλος, 
επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων 
κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και 
εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική 
αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
 
 Για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο πατήστε εδώ. 

 

https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products/Documents/enimerotiko-deltio-opap-ae.pdf

