
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 
 

Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους 
θα πρέπει να βασιστεί σε εκτίµηση του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως συνόλου, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων που ενσωµατώνονται δια παραποµπής. Ουδεµία 
αστική ευθύνη µπορεί να αποδοθεί στους Εκδότες αποκλειστικά επί τη βάσει του παρόντος 
Περιληπτικού Σηµειώµατος, περιλαµβανοµένου και κάθε µετάφρασής του, εκτός αν είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό όταν αναγιγνώσκεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα 
µέρη του παρόντος Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ενώπιον 
δικαστηρίου Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σχετίζεται µε τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Βασικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ο ενάγων ενδέχεται, 
κατά την εθνική νοµοθεσία του Κράτους – Μέλους όπου εγείρεται η αξίωση, να επιβαρυνθεί 
µε το κόστος της µετάφρασης του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν την έναρξη της 
δικαστικής διαδικασίας. 
 
Εκδότες [Issuers]: Alpha Credit Group PLC, συσταθείσα σύµφωνα µε το Αγγλικό 

δίκαιο την 1 Απριλίου 1999 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 
[public limited company] υπ’ αριθµό 3747110. Η καταστατική έδρα 
της Alpha PLC βρίσκεται στο Λονδίνο (66 Cannon Street, London, 
EC4N 6EP). 
Alpha Bank A.E., ενεργούσα δια του Καταστήµατος Έκδοσής της 
(όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους [Final Terms] 
ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης [Drawdown Prospectus] 
(κατά περίπτωση)). Η Alpha Bank έχει συσταθεί και καταχωρηθεί 
στην Ελληνική ∆ηµοκρατία ως ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε τον 
Κωδικοποιηµένο Νόµο 2190/1920, συσταθείσα µε περιορισµένη 
ευθύνη (αριθµός µητρώου 6066106/Β/86105) για περίοδο λήγουσα 
το 2100. 
 

Εγγυητής 
[Guarantor]: 

Alpha Bank A.E., ενεργούσα δια του Καταστήµατος Εγγυήσεώς της 
(όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)). 
 

Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα της 
Alpha Credit Group 
PLC: 

Η Alpha PLC λειτουργεί ως χρηµατοδοτικό όχηµα της Alpha Bank 
και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»). Πέραν της θέσπισης και 
τήρησης του Προγράµµατος και την έκδοση Τίτλων στα πλαίσια 
του Προγράµµατος, η Alpha PLC δεν έχει πραγµατοποιήσει άλλες 
δραστηριότητες από τη σύστασή της. 
 

Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα της 
Alpha Bank AE: 

Ο Όµιλος παρέχει ευρέως φάσµατος τραπεζικές, 
χρηµατιστηριακές, συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
θεµατοφυλακής, ασφαλιστικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσµικούς πελάτες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Η Alpha Bank λειτουργεί µέσω ενός δικτύου, το οποίο 
περιλαµβάνει 387 καταστήµατα και περίπου 757 αυτόµατες 
ταµειολογιστικές µηχανές (ATMs) στην Ελλάδα καθώς και 
τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά τραπεζικά δίκτυα. 
 
∆ιεθνώς, ο Όµιλος έχει παρουσία στο Ηνωµένο Βασίλειο (µέσω 
του Καταστήµατος Λονδίνου της Alpha Bank), την Ρουµανία, τη 
Βουλγαρία, την Σερβία, την Αλβανία, την FYROM, την Κύπρο, το 
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Τζέρσεϋ και Γκέρνσεϋ των Νήσων Channel και τη Νέα Υόρκη.     
 

Περιγραφή 
[Description]: 

Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Ευρωοµολογιών [Euro Medium Term 
Note Programme] («το Πρόγραµµα»). 
 

Συντονιστής 
[Arranger]: 
 

Morgan Stanley & Co. International Limited 

∆ιαπραγµατευτές 
[Dealers]: 

ABN AMRO Bank N.V. 
Banc of America Securities Limited 
Barclays Bank PLC 
CALYON 
Citigroup Global Markets Limited 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
Deutsche Bank AG, London Branch 
Goldman Sachs International  
HSBC Bank plc 
J.P.Morgan Securities Ltd. 
Lehman Brothers Ιnternational (Europe)  
Merrill Lynch International  
Morgan Stanley & Co. International Limited 
Natixis  
Nomura International plc 
UBS Limited  
 
και κάθε άλλος ∆ιαπραγµατευτής, εκάστοτε οριζόµενος είτε γενικά 
αναφορικά µε το Πρόγραµµα είτε αναφορικά µε συγκεκριµένο 
Τµήµα Σειράς Τίτλων [Tranche of Notes], σε κάθε περίπτωση 
σύµφωνα µε την Σύµβαση Προγράµµατος [Programme 
Agreement].  
 

Ειδικοί Περιορισµοί 
[Certain 
Restrictions]: 

Κάθε έκδοση Τίτλων που έχει ορισθεί σε νόµισµα αναφορικά µε το 
οποίο εφαρµόζονται συγκεκριµένοι νόµοι, εγκύκλιοι, κανονισµοί, 
περιορισµοί ή υποχρεώσεις ενηµέρωσης, θα πραγµατοποιείται 
µόνο σε συµµόρφωση προς τους εν λόγω εκάστοτε ισχύοντες 
σχετικούς νόµους, εγκυκλίους, κανονισµούς, περιορισµούς ή 
υποχρεώσεις ενηµέρωσης (βλ. «Εγγραφή και Πώληση» 
[“Subscription and Sale”] στην παρούσα). 
 
Τίτλοι που εκδίδονται από την Alpha PLC µε διάρκεια µικρότερη του 
ενός έτους. 
 
Τίτλοι που εκδίδονται από την Alpha PLC µε διάρκεια µικρότερη 
του ενός έτους θα αποτελούν καταθέσεις για τους σκοπούς της 
απαγόρευσης αποδοχής καταθέσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενότητα 19 της Financial Services and Markets Act 2000, εκτός αν 
εκδίδονται προς περιορισµένη κατηγορία επαγγελµατιών 
επενδυτών και έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον 100.000 £ ή το 
ισόποσο (βλ. «Εγγραφή και Πώληση» στην παρούσα).  
 

Εκπρόσωπος 
Έκδοσης και 
Κύριος 
Εκπρόσωπος 

Citibank N.A. 
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Πληρωµών [Issuing 
and Principal 
Payment Agent]: 
 
Εκπρόσωπος 
Εισαγωγής προς 
∆ιαπραγµάτευση 
στο Χρηµατιστήριο 
του Λουξεµβούργο 
[Luxembourg 
Listing Agent]: 
 

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise 

Ποσό του 
Προγράµµατος 
[Programme 
Amount]: 

Έως Ευρώ 25.000.000.000 (ή το ισόποσο σε άλλα νοµίσµατα που 
υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο παρόν) σε κυκλοφορία ανά 
πάσα στιγµή. Οι Εκδότες δύνανται να αυξάνουν το ποσό του 
Προγράµµατος σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
Προγράµµατος.  
 

∆ιάθεση 
[Distribution]: 

Με την επιφύλαξη περιορισµών εφαρµοστέων στη διάθεση  τους, 
οι Τίτλοι είναι δυνατόν να διατίθενται µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
ή δηµόσιας προσφοράς και σε κάθε περίπτωση είτε µέσω 
κοινοπραξίας είτε όχι.   
 

Νοµίσµατα 
[Currencies]: 

Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε εφαρµοστέων νοµικών ή 
κανονιστικών περιορισµών ή περιορισµών που ορίζει η κεντρική 
τράπεζα, τα νοµίσµατα όπως δύνανται να συµφωνηθούν µεταξύ 
του σχετικού Εκδότη και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή, 
περιλαµβανοµένων – ενδεικτικά και άνευ περιορισµού - του 
∆ολλαρίου Αυστραλίας, του ∆ολλαρίου Καναδά, της Κορώνας 
∆ανίας, του Ευρώ, του ∆ολλαρίου Χονγκ-Κονγκ, του Γιεν Ιαπωνίας, 
του ∆ολλαρίου Νέας Ζηλανδίας, της Κορώνας Νορβηγίας, της 
Λίρας Στερλίνας, της Κορώνας Σουηδίας, των Φράγκων Ελβετίας 
και των ∆ολλαρίων Ηνωµένων Πολιτειών (όπως ορίζονται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)).  
 

∆ιάρκειες 
[Maturities]: 

Πρόκειται για τις διάρκειες όπως είναι δυνατόν να συµφωνηθούν 
µεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή και 
όπως ορίζονται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση), µε την 
επιφύλαξη της ελάχιστης ή µέγιστης διάρκειας, που εκάστοτε 
επιτρέπονται ή απαιτούνται από την σχετική κεντρική τράπεζα (ή 
αντίστοιχη αρχή) ή από οιουσδήποτε νόµους ή κανονισµούς 
εφαρµοστέους στον σχετικό Εκδότη και/ή τον Εγγυητή, αν 
υφίσταται, ή στο σχετικό Ορισθέν Νόµισµα [Specified Currency]. 
 
Οι Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης [Dated 
Subordinated Notes] πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε 
ετών από την Ηµεροµηνία Έκδοσης των εν λόγω Προθεσµιακών 
Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης (όπως ορίζονται κατωτέρω).  
 

Τιµή Έκδοσης 
[Issue Price]: 

Οι Τίτλοι δύνανται να εκδοθούν ως ολοσχερώς ή µερικώς 
αποπληρωµένοι και σε τιµή έκδοσης, η οποία είναι στο άρτιο ή υπό 
το άρτιο ή υπέρ το άρτιο.  
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Τύπος Τίτλων 
[Form of Notes]: 

Οι Τίτλοι θα είναι ανώνυµοι (στον κοµιστή).  
 
Οι Τίτλοι που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράµµατος θα είναι 
είτε (i) κύριοι Τίτλοι [Senior Notes] («Κύριοι Τίτλοι») ή (ii) 
προθεσµιακοί Τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης («Προθεσµιακοί 
Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης»), όπως ορίζονται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση).  
Κάθε Τµήµα Σειράς Τίτλων θα αντιπροσωπεύεται αρχικώς (εκτός 
αν άλλως προβλέπεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)), από έναν 
προσωρινό συνολικό Τίτλο [temporary global Note]. Κάθε 
συνολικός Τίτλος [global Note], ο οποίος δεν προορίζεται για 
έκδοση µε τη νέα µορφή συνολικού τίτλου [«Κλασσικός Συνολικός 
Τίτλος» ή «ΚΣΤ»], όπως προβλέπεται στους σχετικούς Τελικούς 
Όρους, θα κατατίθεται κατά τη σχετική Ηµεροµηνία Έκδοσης σε 
κοινό θεµατοφύλακα [depositary] για το Euroclear και το 
Clearstream, στο Λουξεµβούργο και/ή οποιοδήποτε άλλο 
συµφωνηθέν σύστηµα εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση) και κάθε συνολικός Τίτλος, ο 
οποίος προορίζεται για έκδοση µε τη νέα µορφή συνολικού τίτλου 
[new global note form] («Νέος Συνολικός Τίτλος» ή «ΝΣΤ»), όπως 
ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, θα κατατίθεται σε κοινό 
θεµατοφύλακα [safekeeper] για το Euroclear και το Clearstream 
Λουξεµβούργου κατά την ή κοντά στην σχετική ηµεροµηνία 
έκδοσης. Τα ∆ικαιώµατα [Interests] επί κάθε προσωρινού 
συνολικού Τίτλου θα είναι ανταλλάξιµα κατόπιν αιτήµατος,  κατά τα 
οριζόµενα σε αυτόν, είτε µε δικαιώµατα σε µόνιµο συνολικό Τίτλο 
[permanent global Note] ή µε οριστικούς Τίτλους [definitive Notes] 
(όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση) και υπό την 
επιφύλαξη - στην περίπτωση των οριστικών Τίτλων - της περιόδου 
ειδοποίησης, όπως αυτή ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς 
Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)) 
και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από 40 ηµέρες από την 
Ηµεροµηνία Έκδοσης και κατόπιν πιστοποίησης περί µη 
ιδιοκτησίας από πρόσωπο µε ιθαγένεια ή έδρα στις Ηνωµένες 
Πολιτείες [certification of non-US beneficial ownership], όπως 
απαιτείται από τους κανονισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών 
των Ηνωµένων Πολιτειών [US Treasury]. Οι εφαρµοστέοι Τελικοί 
Όροι ή το Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση) θα 
εξειδικεύουν ότι ο µόνιµος συνολικός Τίτλος είτε (i) είναι 
ανταλλάξιµος (εν όλω αλλά όχι εν µέρει) µε οριστικούς Τίτλους 
έπειτα από ειδοποίηση τουλάχιστον 60 ηµερών ή (ii) είναι 
ανταλλάξιµος µόνο (εν όλω αλλά όχι εν µέρει) µε οριστικούς 
Τίτλους µετά την επέλευση Γεγονότος Ανταλλαγής [Exchange 
Event], όπως περιγράφεται στον «Τύπο των Τίτλων» κατωτέρω. 
Οιοδήποτε δικαίωµα σε συνολικό Τίτλο θα είναι µεταβιβάσιµο µόνο 
σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και τις διαδικασίες 
του Euroclear, του Clearstream, του Λουξεµβούργου και/ή 
οποιουδήποτε άλλου συµφωνηθέντος συστήµατος διακανονισµού, 
κατά περίπτωση.  
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Τίτλοι Σταθερού 
Επιτοκίου [Fixed 
Rate Notes]: 

Ο σταθερός τόκος θα είναι πληρωτέος κατά την ηµεροµηνία ή τις 
ηµεροµηνίες που θα συµφωνούνται µεταξύ του σχετικού Εκδότη 
και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή (όπως προβλέπεται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)) και κατά την εξόφληση. 
 

Τίτλοι 
Κυµαινόµενου 
Επιτοκίου [Floating 
Rate Notes]:  

Οι Τίτλοι Κυµαινόµενου Επιτοκίου θα φέρουν τόκο µε επιτόκιο 
καθοριζόµενο µε αναφορά σε ένα εκ τα ακόλουθα:  
 
(i) στην ίδια βάση όπως το κυµαινόµενο επιτόκιο µιας υποθετικής 

συναλλαγής ανταλλαγής επιτοκίων [notional interest rate 
swap] επί του σχετικού Ορισθέντος Νοµίσµατος, η οποία 
διέπεται από σύµβαση που ενσωµατώνει τους Ορισµούς της 
ISDA 2000, όπως έχουν δηµοσιευθεί από την International 
Swaps and Derivatives Association Inc., όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ενηµερωθεί κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης 
του πρώτου Τµήµατος της σχετικής Σειράς Τίτλων, ή  

 
(ii) στη βάση επιτοκίου αναφοράς, το οποίο εµφανίζεται στη 

συµφωνηθείσα οθόνη υπηρεσίας εµπορικής πληροφόρησης 
[commercial quotation service], ή 

 
(iii) σε οποιαδήποτε άλλη βάση που συµφωνηθεί µεταξύ του 

σχετικού Εκδότη και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή,  
 
σε κάθε περίπτωση όπως προβλέπεται στους εφαρµοστέους 
Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά 
περίπτωση). 
 
Το Περιθώριο [Margin] (αν υφίσταται) αναφορικά µε αυτές τις 
Οµολογίες Κυµαινόµενου Επιτοκίου θα συµφωνείται µεταξύ του 
σχετικού Εκδότη και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή για κάθε Σειρά 
των Τίτλων Κυµαινόµενου Επιτοκίου. 
 

Τίτλοι Συνδεδεµένοι 
µε ∆είκτη [Index 
Linked Notes]: 

Κάθε Εκδότης δύναται να προσφέρει Τίτλους στους οποίους 
προβλέπονται πληρωµές κεφαλαίου, πρόσθετων ποσών 
[premium] ή τόκου και οι οποίοι συνδέονται µε κάποιον δείκτη 
νοµίσµατος ή αγαθού, δείκτη χρηµατιστηρίου αξιών ή 
χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων ή άλλο δείκτη ή µαθηµατικό τύπο 
[formula], που συµφωνείται µεταξύ του σχετικού Εκδότη και του 
σχετικού ∆ιαπραγµατευτή.  
 
Πληρωµές κεφαλαίου αναφορικά µε Τίτλους µε Τιµή Εξόφλησης 
Συνδεδεµένη µε ∆είκτη [Index Linked Redemption Amount Notes] ή 
τόκου αναφορικά µε Τίτλους Επιτοκίου Συνδεδεµένου µε ∆είκτη  
[Index Linked Interest Notes] θα υπολογίζονται µε αναφορά στον 
δείκτη αυτό ή τον µαθηµατίκο αυτό τύπο ή µε αναφορά στις 
αλλαγές στις τιµές των αξιών ή των εµπορευµάτων ή των άλλων 
παραγόντων, που ο σχετικός Εκδότης και ο σχετικός 
∆ιαπραγµατευτής δύνανται να συµφωνήσουν (όπως προβλέπεται 
στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)). 
 

Λοιποί όροι σχετικά Οι Τίτλοι Κυµαινόµενου Επιτοκίου και οι Τίτλοι Επιτοκίου 
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µε τους Τίτλους 
Κυµαινόµενου 
Επιτοκίου και τους 
Τίτλους Επιτοκίου 
Συνδεδεµένου µε 
∆είκτη [Other 
provisions in 
relation to Floating 
Rate Notes and 
Index Linked 
Interest Notes]: 

Συνδεδεµένου µε ∆είκτη δύνανται επίσης να έχουν µέγιστο ή 
ελάχιστο επιτόκιο ή και τα δύο (όπως προβλέπεται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)).  
  
Ο τόκος επί Τίτλων Κυµαινόµενου Επιτοκίου και Τίτλων Επιτοκίου 
Συνδεδεµένου µε ∆είκτη αναφορικά µε κάθε Περίοδο Εκτοκισµού, 
όπως επιλέγεται προ της εκδόσεως από τον σχετικό Εκδότη και 
τον σχετικό ∆ιαπραγµατευτή, θα καταβάλλεται στις Ηµεροµηνίες 
Καταβολής Τόκου [Interest Payment Dates], που ορίζονται ή 
προβλέπονται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή το 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)), και σε κάθε 
περίπτωση θα υπολογίζεται βάσει του σχετικού Κλάσµατος 
Υπολογισµού Τόκων [Day Count Fraction], που δύναται να 
συµφωνηθεί µεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού 
∆ιαπραγµατευτή.  
 

Περίοδοι 
Εκτοκισµού για 
τους Τίτλους 
Κυµαινόµενου 
Επιτοκίου [interest 
Periods for Floating 
Rate Notes]: 
 

Τέτοια(ες) περίοδος(οι), όπως ο σχετικός Εκδότης και ο σχετικός 
∆ιαπραγµατευτής δύνανται να συµφωνήσουν (όπως προβλέπεται 
στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)).  

Τίτλοι ∆ιπλού 
Νοµίσµατος [Dual 
Currency Notes]: 

Καταβολές (είτε αναφορικά µε κεφάλαιο ή τόκο και είτε κατά τη 
λήξη ή άλλως) αναφορικά µε Τίτλους ∆ιπλού Νοµίσµατος θα 
γίνονται στα νοµίσµατα αυτά και επί τη βάσει των 
συναλλαγµατικών τιµών, που ο σχετικός Εκδότης και ο σχετικός 
∆ιαπραγµατευτής δύνανται να συµφωνήσουν (όπως προβλέπεται 
στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)). 
 

Τίτλοι Μηδενικού 
Επιτοκίου [Zero 
Coupon Notes]: 

Οι Τίτλοι Μηδενικού Επιτοκίου θα προσφέρονται και θα πωλούνται 
σε τιµή κατώτερη της ονοµαστικής τους αξίας και δε θα φέρουν 
τόκο πλην της περιπτώσεως εκπρόθεσµης καταβολής. 
 

Τίτλοι 
Μεταβαλλόµενης 
Βάσης Επιτοκίου 
[Change of interest 
Basis Notes]: 
 

Μία βάση καθορισµού του επιτοκίου των Τίτλων δύναται να 
µεταβάλλεται σε άλλη, αν αυτό ορίζεται στους εφαρµοστέους 
Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά 
περίπτωση)). 

Εξόφληση 
[Redemption]: 

Οι Τελικοί Όροι ή το Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά 
περίπτωση) αναφορικά µε κάθε Τµήµα Σειράς Τίτλων, θα ορίζουν 
είτε ότι οι Τίτλοι του Τµηµατός αυτού δεν είναι δυνατόν να 
εξοφληθούν πριν από το πέρας της οριζόµενης διάρκειάς τους 
(εκτός από τις περιπτώσεις καθορισµένων δόσεων, αν 
προβλέπονται, ή για φορολογικούς λόγους (µε την επιφύλαξη της 
λήψης της προηγούµενης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος 
στην περίπτωση των Προθεσµιακών Τίτλων Μειωµένης 
Εξασφάλισης και µόνον) ή έπειτα από ένα Γεγονός Καταγγελίας 
[Event of Default]) ή ότι οι Τίτλοι αυτοί θα είναι δυνατόν να 
εξοφληθούν πριν από το πέρας της οριζόµενης διαρκειάς τους, 
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κατ’ επιλογή του σχετικού Εκδότη (µε την επιφύλαξη της λήψης της 
προηγούµενης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος στην 
περίπτωση των Προθεσµιακών Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης 
και µόνον) και/ή των Κατόχων Τίτλων [Noteholders] κατόπιν 
ανέκκλητης ειδοποίησής τους τουλάχιστον προ 30 αλλά όχι πέραν 
των 60 ηµερών (ή κατόπιν άλλης περιόδου ειδοποίησης (αν 
υφίσταται) όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή 
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση)) προς 
τους Κατόχους Τίτλων ή τον σχετικό Εκδότη, κατά περίπτωση, σε 
ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες που έχουν καθορισθεί προ της 
ορισθείσας διάρκειας και σε τιµή ή τιµές και υπό τους όρους, που 
προσδιορίζονται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση).  
 
Πριν από το πέρας της ορισθείσας διάρκειάς τους, οι Προθεσµιακοί 
Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν 
κατά την διακριτική ευχέρεια των Κατόχων τέτοιου είδους Τίτλων 
παρά µόνο από τον Εκδότη κατόπιν προηγούµενης συναίνεσης της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
Οι εφαρµοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης 
(κατά περίπτωση) είναι δυνατόν να προβλέπουν ότι οι Τίτλοι αυτοί 
είναι δυνατόν να εξοφληθούν σε δύο ή περισσότερες δόσεις των εν 
λόγω ποσών και κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στους 
εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση). 
 
Κάθε Τίτλοι που έχουν εκδοθεί από την Alpha PLC, οι οποίοι έχουν 
διάρκεια µικρότερη του ενός έτους (α) θα έχουν αξία εξόφλησης 
µεγαλύτερη των 100.000 £ (ή το ισόποσο οριζόµενο ολικά ή εν 
µέρει σε άλλο νόµισµα πλην της λίρας στερλίνας), και (β) θα 
ορίζουν ότι κανένα τµήµα των Τίτλων αυτών δεν είναι δυνατόν να 
µεταβιβασθεί εκτός αν η αξία εξόφλησης του µέρους αυτού δεν 
είναι µικρότερη από 100.000 £ (ή το αντίστοιχο ισόποσο).  
 

Ονοµαστική Αξία 
Τίτλων 
[Denomination of 
Notes]: 

Οι ονοµαστικές αξίες που δύνανται να συµφωνηθούν µεταξύ του 
σχετικού Εκδότη και του σχετικού ∆ιαπραγµατευτή όπως ορίζονται 
στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
Εκταµίευσης (κατά περίπτωση), µε την επιφύλαξη ότι (i) η ελάχιστη 
ονοµαστική αξία θα είναι 1.000 € (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε 
άλλο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των Τίτλων αυτών), 
και (ii) η ελάχιστη ονοµαστική αξία κάθε Τίτλου θα είναι αυτή που 
εκάστοτε επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την σχετική κεντρική 
τράπεζα (ή αντίστοιχη αρχή) ή από οποιουσδήποτε νόµους ή 
κανονισµούς εφαρµοστέους στο σχετικό Ορισθέν Νόµισµα (βλ. 
«Συγκεκριµένοι Περιορισµοί: Τίτλοι εκδοθέντες από την Alpha PLC 
µε διάρκεια µικρότερη του ενός έτους» ανωτέρω). 
 

Φορολογία 
[Taxation]: 

Κάθε πληρωµή αναφορικά µε Τίτλους που έχουν εκδοθεί από την 
Alpha Bank θα πραγµατοποιείται χωρίς αφαίρεση ποσού λόγω ή 
έναντι παρακρατούµενων φόρων της Ελλάδος (ή, στην περίπτωση 
Τίτλων εκδοθέντων από την Alpha Bank µέσω υποκαταστήµατος 
που βρίσκεται σε δικαιοδοσία πλην αυτής της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, χωρίς παρακρατούµενους φόρους που έχει 
επιβληθεί από την δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται το 
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συγκεκριµένο υποκατάστηµα) και κάθε πληρωµή αναφορικά µε 
Τίτλους που έχουν εκδοθεί από την Alpha PLC θα γίνεται χωρίς 
αφαίρεση ποσού λόγω παρακρατούµενων φόρων του Ηνωµένου 
Βασιλείου, σε κάθε περίπτωση µε την επιφύλαξη ορισµένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στον Όρο 10 του Βασικού 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 

Απαγόρευση 
Σύστασης 
Ασφάλειας 
[Negative Pledge]: 

Οι Κύριοι Τίτλοι θα περιλαµβάνουν όρο απαγόρευσης σύστασης 
ασφάλειας [negative pledge] όπως περαιτέρω περιγράφεται στον 
Όρο 4 του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
∆ε θα υφίσταται όρος απαγόρευσης σύστασης ασφάλειας στους 
Προθεσµιακούς Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης.  
 

Αθέτηση λόγω 
Αθέτησης άλλης 
Σύµβασης [Cross 
Default] 

Οι Κύριοι Τίτλοι θα περιλαµβάνουν όρο καταγγελίας λόγω 
καταγγελίας άλλης σύµβασης [Cross Default] όπως περαιτέρω 
περιγράφεται στον Όρο 11 (α) του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
∆ε θα υφίσταται όρος καταγγελίας λόγω καταγγελίας άλλης 
σύµβασης στους Προθεσµιακούς Τίτλους Μειωµένης 
Εξασφάλισης.  
 

Νοµική Κατάσταση 
των Κύριων Τίτλων 
[Status of Senior 
Notes]: 

Οι Κύριοι Τίτλοι θα αποτελούν άµεσες, χωρίς όρους, κύριες και (µε 
την επιφύλαξη των προβλεποµένων στον Όρο 4 του Βασικού 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου) χωρίς εµπράγµατη εξασφάλιση 
[unsecured] υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη και θα 
κατατάσσονται στην ίδια τάξη (pari passu) χωρίς προνόµιο µεταξύ 
τους και τουλάχιστον στην ίδια τάξη (pari passu) µε όλες τις άλλες 
µη εµπραγµάτως εξασφαλισµένες (µε την επιφύλαξη των 
ανωτέρω) και κύριες υποχρεώσεις, υφιστάµενες ή µελλοντικές, του 
Εκδότη (πλην αυτών που έχουν προνόµιο βάσει διατάξεων 
αναγκαστικού δικαίου).  
 

Νοµική Κατάσταση 
των Προθεσµιακών 
Τίτλων Μειωµένης 
Εξασφάλισης 
[Status of Dated 
Subordinated 
Notes]:  
 

Οι Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης θα αποτελούν 
άµεσες, χωρίς εµπράγµατη εξασφάλιση [unsecured] και µειωµένης 
εξασφάλισης υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη και θα 
κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση στην ίδια τάξη (pari passu) 
µεταξύ τους, όπως περιγράφεται περαιτέρω στον Όρο 3 (α) του 
Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

Νοµική Κατάσταση 
της Εγγύησης 
[Status of 
Guarantee]: 

Η Alpha Bank, ενεργούσα µέσω του Καταστήµατoς Εγγυήσεώς της 
(όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση) σύµφωνα µε 
την τροποποιηθείσα και επαναδιατυπωθείσα Πράξη Εγγύησης 
[Deed of Guarantee] µε ηµεροµηνία 2 Φεβρουαρίου 2006 (η 
«Εγγύηση»)) θα εγγυάται άνευ όρων και αννέκκλητα Τίτλους που 
εκδίδονται από την Alpha PLC µε µειωµένη εξασφάλιση ή ως κύρια 
υποχρέωση, όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους Τελικούς Όρους 
ή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εκταµίευσης (κατά περίπτωση). 
 

Εισαγωγή και 
Έγκριση προς 
∆ιαπραγµάτευση 

Το Βασικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει εγκριθεί από την Commission 
de Surveillance du Secteur Financier και κάθε Σειρά δύναται να 
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην αγορά του Χρηµατιστηρίου 
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[Listing and 
Admission to 
Trading]: 

του Λουξεµβούργου, η οποία εµφανίζεται στον κατάλογο των 
οργανωµένων αγορών που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.  
 
Το Πρόγραµµα ορίζει επίσης ότι οι Τίτλοι είναι δυνατόν να γίνουν 
αποδεκτοί για εισαγωγή [listing], διαπραγµάτευση [trading] και/ή 
προσφορά [quotation] από οποιαδήποτε άλλη αρχή εισαγωγής, 
χρηµατιστήριο και/ή σύστηµα προσφοράς. Ο σχετικός Εκδότης 
δύναται να εκδίδει Τίτλους, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αποδεκτοί για 
καταχώρηση, διαπραγµάτευση και/ή προσφορά από οποιαδήποτε 
αρχή καταχώρησης, χρηµατιστήριο και/ή σύστηµα προσφοράς.  
 

∆ιέπον ∆ίκαιο 
[Governing Law]:  

Οι Τίτλοι και η Εγγύηση (πλην του Όρου 3 (α) του Βασικού 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις περιπτώσεις που εκδίδονται 
Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης από την Alpha Bank 
και του Όρου 3 (β) του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και της 
ρήτρας 5.8 της Εγγύησης, στις περιπτώσεις που εκδίδονται 
Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης από την Alpha PLC) 
θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το Αγγλικό ∆ίκαιο. 
Ο Όρος 3 (α) του Βασικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις 
περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης 
Εξασφάλισης από την Alpha Bank, και ο Όρος 3 (β) του Βασικού 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και η ρήτρα 5.8 της Εγγύησης, στις 
περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσµιακοί Τίτλοι Μειωµένης 
Εξασφάλισης από την Alpha PLC  (αναφορικά µε τη µειωµένη 
εξασφάλιση) θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. Επιπροσθέτως, ο Όρος 17 του Βασικού 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου αναφορικά µε την Εκπρόσωπο των 
Κατόχων Τίτλων της Alpha Bank θα διέπεται και θα ερµηνεύεται 
σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο.  
 

Παράγοντες 
Κινδύνου [Risk 
Factors]: 

Υφίστανται ορισµένοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν 
(α) την ικανότητα εκάστου Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
από τους Τίτλους που αυτός εξέδωσε και (β) την ικανότητα της 
Alpha Bank να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την Εγγύηση. 
Αυτοί περιγράφονται υπό τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» 
κατωτέρω, και περιλαµβάνουν το γεγονός ότι η Alpha PLC ενεργεί 
ως χρηµατοδοτικό όχηµα για την Alpha Bank. Οι παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται µε την Alpha Bank παρατίθενται επίσης 
υπό τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω και 
περιλαµβάνουν την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
αγοράς. Περαιτέρω, υφίστανται ορισµένοι παράγοντες, οι οποίοι 
είναι ουσιώδεις για την εκτίµηση των κινδύνων της αγοράς που 
σχετίζεται µε τους Τίτλους. Βλ. «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. 
 

Περιορισµοί 
Πώλησης [Selling 
Restrictions]: 

Υφίστανται περιορισµοί ως προς την προσφορά, πώληση και 
µεταβίβαση των Τίτλων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, στην Ιαπωνία, στη Γαλλία, στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, καθώς και άλλοι περιορισµοί 
που είναι δυνατόν να υφίστανται αναφορικά µε την προσφορά και 
την πώληση συγκεκριµένου Τµήµατος Σειράς Τίτλων. Βλ. 
«Εγγραφή και Αγορά» [Subscription and Sale] κατωτέρω.  
 

Περιορισµοί Κανονισµός S, Κατηγορία 2. TEFRA D. 
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Πώλησης των 
Ηνωµένων 
Πολιτειών [United 
States Selling 
Restrictions]: 
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