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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
 

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους 
θα πρέπει να βασιστεί σε εκτίμηση του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου 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, περιλαμβανομένης και κάθε μετάφρασής του, εκτός αν είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό όταν αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 
μέρη του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ενώπιον 
δικαστηρίου Κράτους – Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία σχετίζεται με 
τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, ο ενάγων ενδέχεται, 
κατά την εθνική νομοθεσία του Κράτους – Μέλους όπου εγείρεται η αξίωση, να επιβαρυνθεί 
με το κόστος της μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου 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 Δελτίο Εκταμίευσης [Drawdown Prospectus] 
(κατά περίπτωση)). Η Alpha Bank έχει συσταθεί και καταχωρηθεί 
στην Ελληνική Δημοκρατία ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον 
Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, συσταθείσα με περιορισμένη 
ευθύνη (αριθμός μητρώου 6066/06/Β/86/05) για περίοδο λήγουσα 
το 2100. 
 

Εγγυητής 
[Guarantor] των 
Τίτλων που 
εκδίδονται από την 
Alpha PLC: 

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

Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα 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 
διατήρησης του Προγράμματος και της έκδοσης Τίτλων στα 
πλαίσια του Προγράμματος, η Alpha PLC δεν έχει 
πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες από τη σύστασή της. 
 

Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα 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 388 καταστήματα και περίπου 838 αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ATMs) στην Ελλάδα καθώς και 
τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά τραπεζικά δίκτυα. 
 
Διεθνώς, ο Όμιλος έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέσω 
του Καταστήματος Λονδίνου της Alpha Bank), την Ρουμανία, τη 
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Βουλγαρία, την Σερβία, την Αλβανία, την FYROM, την Ουκρανία, 
την Κύπρο, το Τζέρσεϋ και Γκέρνσεϋ των Νήσων Channel και τη 
Νέα Υόρκη.     
 

Περιγραφή 
[Description]: 

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

Συντονιστής 
[Arranger]: 
 

Deutsche Bank AG, London Branch 
 

Διαπραγματευτές 
[Dealers]: 

Alpha Bank A.E. 
Barclays Bank PLC 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
BNP Paribas 
Citigroup Global Markets Limited 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
Deutsche Bank AG, London Branch 
HSBC Bank plc 
J.P.Morgan Securities Ltd. 
Merrill Lynch International  
Morgan Stanley & Co. International plc 
Natixis  
Société Générale 
The Royal Bank of Scotland plc 
UBS Limited  
 
και κάθε άλλος Διαπραγματευτής, 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).  
 
Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη [Index Linked Notes], Τίτλοι 
Συνδεδεμένοι με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] (έκαστος 
όρος ως ορίζεται κατωτέρω) και/ή Τίτλοι Συνδεδεμένοι με ένα ή 
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περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς [Reference Items] (όπως 
προσδιορίζονται κατωτέρω) που εκδίδονται από την Alpha Bank. 
 
Η Alpha Bank  δε θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη 
[Index Linked Notes], Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία 
[Equity Linked Notes] και/ή Τίτλους Συνδεδεμένους με ένα ή 
περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς [Reference Items] όπως ορίζονται 
στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης, το Ποσό Εξόφλησης [Redemption Amount] των 
οποίων, καταβλητέα κατά την εξόφληση, δύναται να είναι 
μικρότερη από το ονομαστικό ποσό που επενδύεται σε αυτούς 
τους Τίτλους. Επίσης, η Alpha Bank δεν θα εκδώσει Τίτλους 
Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] οι οποίοι 
θα προβλέπουν εξόφληση με μεταβίβαση μετοχών της Alpha 
Bank. 
 
Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] που 
εκδίδονται από την Alpha PLC 
 
H Alpha PLC δεν θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική 
Αξία [Equity Linked Notes] οι οποίοι θα προβλέπουν ότι η 
εξόφλησή τους θα γίνεται με φυσική παράδοση ενός ορισμένου 
αριθμού μετοχών της Alpha Bank ή άλλου-ων Στοιχείου-ων 
Αναφοράς [Reference Item(s)], όταν η μεταβίβαση αυτή σύμφωνα 
με την Εγγύηση θα παραβίαζε τους Ελληνικούς κανόνες περί 
παροχής πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών όπως αυτοί 
παρατίθενται στα άρθρα 16α και 17 του Ελληνικού 
Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920  
 

Εκπρόσωπος 
Έκδοσης και 
Κύριος 
Εκπρόσωπος 
Πληρωμών [Issuing 
and Principal 
Payment Agent]: 
 

Citibank N.A. 

Εκπρόσωπος 
Εισαγωγής προς 
Διαπραγμάτευση 
στο Χρηματιστήριο 
του Λουξεμβούργο 
[Luxembourg 
Listing Agent]: 
 

KBL European Private Bankers S.A. 

Ποσό του 
Προγράμματος 
[Programme 
Amount]: 

Έως Ευρώ 30.000.000.000 (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.  
 

Διάθεση 
[Distribution]: 

Με την επιφύλαξη περιορισμών εφαρμοστέων στην πώληση  τους, 
οι Τίτλοι είναι δυνατόν να διατίθενται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
ή δημόσιας προσφοράς και σε κάθε περίπτωση είτε μέσω 
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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 Διαπραγματευτή, 
περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και άνευ περιορισμού - του 
Δολλαρίου Αυστραλίας, του Δολλαρίου Καναδά, της Κορώνας 
Δανίας, του Ευρώ, του Δολλαρίου Χονγκ-Κονγκ, του Γιεν Ιαπωνίας, 
του Δολλαρίου Νέας Ζηλανδίας, της Κορώνας Νορβηγίας, της 
Στερλίνας, της Κορώνας Σουηδίας, των Φράγκων Ελβετίας και των 
Δολλαρίων Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζονται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)).  
 

Διάρκειες 
[Maturities]: 

Πρόκειται για τις διάρκειες όπως είναι δυνατόν να συμφωνηθούν 
μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή και 
όπως ορίζονται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο 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.  
 

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 Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση).  
Κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων θα αντιπροσωπεύεται αρχικώς (εκτός 
αν άλλως προβλέπεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο 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 Δελτίο 
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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/ή το Clearstream 
Λουξεμβούργου κατά την ή κοντά στην σχετική ημερομηνία 
έκδοσης. Τα Δικαιώματα [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 Δελτίο 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 Δελτίο 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 Δελτίο 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 εκκαθάρισης, 
κατά περίπτωση.  
 

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 Διαπραγματευτή (όπως προβλέπεται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
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 των ακολούθων:  
 
(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 2006 [2006 ISDA Definitions], 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 
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[commercial quotation service], ή 
 
(iii) σε οποιαδήποτε άλλη βάση που συμφωνηθεί μεταξύ του 

σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή,  
 
σε κάθε περίπτωση όπως προβλέπεται στους εφαρμοστέους 
Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά 
περίπτωση). 
 
Το Περιθώριο [Margin] (αν υφίσταται) αναφορικά με αυτούς τους 
Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου θα συμφωνείται μεταξύ του 
σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή για κάθε Σειρά 
των Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου. 
 

Τίτλοι Συνδεδεμένοι 
με Δείκτη [Index 
Linked Notes]: 

Πληρωμές τόκων αναφορικά με Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο 
με Δείκτη [Index Linked Interest Notes] θα υπολογίζονται με 
αναφορά σε έναν μόνο δείκτη ή ένα καλάθι δεικτών και/ή τον 
μαθηματικό τύπο όπως προσδιορίζεται στους εφαρμοστέους 
Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά 
περίπτωση). 
Πληρωμές κεφαλαίου αναφορικά με Τίτλους με Εξόφληση 
Συνδεδεμένη με Δείκτη [Index Linked Redemption Notes] θα 
υπολογίζονται με αναφορά σε ένα μόνο δείκτη ή ένα καλάθι 
δεικτών.  Κάθε ονομαστικό ποσό Τίτλων ίσο με το Ποσό 
Υπολογισμού [Calculation Amount] που καθορίζεται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) θα εξοφλείται με καταβολή του 
Ποσού Εξόφλησης [Redemption Amount] που καθορίζεται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ή εάν αυτό δεν καθορίζεται, όπως 
ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων. 
 
Εάν επέλθει Γεγονός Προσαρμογής Δείκτη [Index Adjustment 
Event], ο Εκδότης δύναται να εξοφλήσει τους Τίτλους όπως 
παρατίθεται πληρέστερα στην ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις 
των Τίτλων». 
 

Τίτλοι Συνδεδεμένοι 
με Μετοχική Αξία 
[Equity Linked 
Notes] 

Πληρωμές τόκων αναφορικά με Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο 
με Μετοχική Αξία [Equity Interest Linked Notes] θα υπολογίζονται 
με αναφορά σε μία μόνο μετοχική αξία [equity security] ή ένα 
καλάθι μετοχικών αξιών υπό τους όρους που εξειδικεύονται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 
Πληρωμές κεφαλαίου αναφορικά με Τίτλους με Εξόφληση 
Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] 
θα υπολογίζονται με αναφορά σε μία μόνο μετοχική αξία [equity 
security] ή ένα καλάθι μετοχικών αξιών. Κάθε ονομαστικό ποσό 
Τίτλων ίσο με το Ποσό Υπολογισμού [Calculation Amount] που 
καθορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) θα εξοφλείται 
με καταβολή του Ποσού Εξόφλησης [Redemption Amount] που 
καθορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ή εάν αυτό 
δεν καθορίζεται, όπως ορίζεται υπό τους «Όρους και 
Προϋποθέσεις των Τίτλων». Οι Τίτλοι με Εξόφληση Συνδεδεμένη 
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με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η εξόφληση θα γίνεται με μεταβίβαση 
ενός ορισμένου αριθμού Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference 
Item(s)]. Αντίστοιχα, επένδυση σε Τίτλους με Εξόφληση 
Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] 
μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους παρόμοιους με την άμεση 
επένδυση σε μετοχικές αξίες και οι επενδυτές πρέπει να λάβουν 
συμβουλή αντίστοιχα. 
 
Εάν Πιθανά Γεγονότα Προσαρμογής [Potential Adjustment Events] 
και/ή η Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [De-listing] και/ή το 
Γεγονός Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή η Κρατικοποίηση 
[Nationalisation] και/ή η Αφερεγγυότητα [Insolvency] και/ή η 
Δημόσια Πρόταση [Tender Offer] ορίζονται ως εφαρμοστέα στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), οι Τίτλοι ενδέχεται να υπόκεινται 
σε προσαρμογή ή, εάν η Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [De-
listing] και/ή το Γεγονός Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή η 
Κρατικοποίηση [Nationalisation] και/ή η Αφερεγγυότητα 
[Insolvency] και/ή η Δημόσια Πρόταση [Tender Offer] ορίζονται ως 
εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), να δύνανται 
να εξοφληθούν, όπως πληρέστερα παρατίθεται υπό το «Όροι και 
Προϋποθέσεις των Τίτλων».  
 
Η Alpha PLC δε θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική 
Αξία [Equity Linked Notes] που προβλέπουν ότι η εξόφληση τους 
θα γίνεται με μεταβίβαση φυσικώς ενός ορισμένου αριθμού 
μετοχών της Alpha Bank ή άλλου/ων Στοιχείου/ων Αναφοράς 
[Reference Item(s)], όταν η μεταβίβαση αυτή σύμφωνα με την 
Εγγύηση θα παραβίαζε τους Ελληνικούς κανόνες περί παροχής 
πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών όπως αυτοί 
παρατίθενται στα άρθρα 16α και 17 του Ελληνικού 
Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
  

Πρόσθετα Γεγονότα 
Διαταραχής 
[Additional 
Disruption Events] 
(μόνο για Τίτλους 
Συνδεδεμένους με 
Δείκτη [Index 
Linked Notes] και 
Τίτλους 
Συνδεδεμένους με 
Μετοχή [Equity 
Linked Notes] 

Εάν Πρόσθετα Γεγονότα Διαταραχής [Additional Disruption Events] 
ορίζονται ως εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), οι Τίτλοι 
θα υπόκεινται σε προσαρμογή ή δύνανται να εξοφληθούν κατά την 
επέλευση οποιουδήποτε από τα Πρόσθετα Γεγονότα Διαταραχής 
που ορίζονται ως εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς 
Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 

 
Ημέρες Διαταραχής 
[Disrupted Days] 

 
Όταν οι Τίτλοι είναι Τίτλοι με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Δείκτη 
[Index Linked Redemption Notes] ή Τίτλοι με Εξόφληση 
Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes], 
ο Εκπρόσωπος Υπολογισμού [Calculation Agent] μπορεί να κρίνει 
ότι μία Ημέρα Διαταραχής [Disrupted Day] επήλθε ή υφίσταται σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια διαπίστωση 
μπορεί να έχει επίπτωση στην αξία των Τίτλων και/ή να 
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καθυστερήσει τον διακανονισμό σε σχέση με τους Τίτλους. Οι 
υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν τους Όρους και τις 
Προϋποθέσεις των Τίτλων και τους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους 
ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) 
προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και πώς αυτές οι διατάξεις 
εφαρμόζονται στους Τίτλους. 

 
Κίνδυνος 
Διακανονισμού 
[Settlement Risk] 

 
Στην περίπτωση που Τίτλοι πρόκειται να διακανονιστούν με 
Παράδοση Υποκείμενων Αξιών [Physical Delivery], ο Εκπρόσωπος 
Υπολογισμού [Calculation Agent] μπορεί να κρίνει ότι υφίσταται 
Γεγονός Διαταραχής Διακανονισμού [Settlement Disruption Event] 
και/ή, όπου η «Παράλειψη παράδοσης λόγω Έλλειψης 
Ρευστότητας [Illiquidity]» ορίζεται ως εφαρμοστέα στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ότι είναι αδύνατον ή ακατόρθωτο 
να παραδοθούν, όταν οφείλεται, ορισμένες ή το σύνολο των 
κινητών αξιών [assets] που οφείλεται να παραδοθούν, λόγω 
έλλειψης ρευστότητας στην σχετική αγορά. Οποιαδήποτε τέτοια 
κρίση μπορεί να επηρεάσει την αξία των Τίτλων και/ή μπορεί να 
καθυστερήσει την εκκαθάριση σε σχέση με τους Τίτλους και/ή να 
οδηγήσει σε συνολικό ή μερικό διακανονισμό των Τίτλων σε 
μετρητά. Υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν τους Όρους 
και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων και τους εφαρμοστέους Τελικούς 
Όρους ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) 
προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και πώς αυτές οι διατάξεις 
εφαρμόζονται στους Τίτλους. 

 
Παρανομία 
[Illegality] 

 
Στην περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Υπολογισμού [Calculation 
Agent] κρίνει καλόπιστα ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Εκδότη από μία Σειρά Τίτλων ή ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει 
για την αντιστάθμιση της θέσης του Εκδότη σύμφωνα με τους 
Τίτλους αυτούς έχουν ή πρόκειται να καταστούν παράνομες ή 
άλλως απαγορευμένες εν όλω ή εν μέρει, ο Εκδότης δύναται, αφού 
ειδοποιήσει του Κατόχους Τίτλων, να εξοφλήσει το σύνολο αλλά 
όχι μερικούς μόνο από τους Τίτλους της Σειράς αυτής, με κάθε 
Τίτλο να εξοφλείται στο Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης [Early 
Redemption Amount], μετά των δεδουλευμένων τόκων, εάν αυτό 
είναι προσήκον. 

 
Λοιποί όροι σχετικά 
με τους Τίτλους 
Κυμαινόμενου 
Επιτοκίου, τους 
Τίτλους με Επιτόκιο  
Συνδεδεμένο με 
Μετοχική Αξία και 
τους Τίτλους με 
Επιτόκιο  
Συνδεδεμένο με 
Δείκτη [Other 
provisions in 
relation to Floating 
Rate Notes, Equity 
Linked Interest 

 
Οι Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου, οι Τίτλοι με Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και οι Τίτλοι με Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με Δείκτη δύνανται επίσης να έχουν μέγιστο ή 
ελάχιστο επιτόκιο ή και τα δύο (όπως προβλέπεται στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)).  
  
Ο τόκος επί Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, Τίτλων με Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και Τίτλων με Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με Δείκτη αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, 
όπως επιλέγεται προ της εκδόσεως από τον σχετικό Εκδότη και 
τον σχετικό Διαπραγματευτή, θα καταβάλλεται στις Ημερομηνίες 
Καταβολής Τόκου [Interest Payment Dates], που ορίζονται ή 
προβλέπονται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή το 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), και θα 
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Notes and Index 
Linked Interest 
Notes]: 

υπολογίζεται βάσει του σχετικού Κλάσματος Υπολογισμού Τόκων 
[Day Count Fraction], που δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του 
σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή.  
 

Περίοδοι 
Εκτοκισμού για 
τους Τίτλους 
Κυμαινόμενου 
Επιτοκίου, Τίτλους 
με Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με 
Μετοχική Αξία ή και 
τους Τίτλους με 
Επιτόκιο 
Συνδεδεμένο με 
Δείκτη [interest 
Periods for Floating 
Rate Notes, Equity 
Linked Interest 
Notes and Index 
Linked Interest 
Notes] 
 

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

Τίτλοι Διπλού 
Νομίσματος [Dual 
Currency Notes]: 

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

Εξόφληση 
[Redemption]: 

Οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης 
(κατά περίπτωση) αναφορικά με κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων, θα 
ορίζουν είτε ότι οι Τίτλοι του Τμήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να 
εξοφληθούν πριν από το πέρας της οριζόμενης λήξης τους (εκτός 
από τις περιπτώσεις καθορισμένων δόσεων (βλέπε κατωτέρω), αν 
προβλέπονται, ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατ’ επιλογή του 
σχετικού Εκδότη για φορολογικούς λόγους ή έπειτα από ένα 
Γεγονός Καταγγελίας [Event of Default]) ή μία παρανομία ή στην 
περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη [Index Linked 
Notes] έπειτα από Γεγονός Προσαρμογής Δείκτη [Index 
Adjustment Event] ή στην περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων 
με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] και εάν αυτό ορίζεται ως 
εφαρμοστέο στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
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Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), έπειτα από 
Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [De-listing] και/ή Γεγονός 
Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή Κρατικοποίηση [Nationalisation] 
και/ή Αφερεγγυότητα [Insolvency] και/ή Δημόσια Πρόταση [Tender 
Offer], ή στην περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη 
[Index Linked Notes] ή Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχική Αξία 
[Equity Linked Notes] και εάν αυτό ορίζεται ως εφαρμοστέο στους 
εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), έπειτα από ένα Πρόσθετο Γεγονός 
Διαταραχής [Additional Disruption Event]) είτε ότι αυτοί οι Τίτλοι θα 
είναι δυνατόν να εξοφληθούν κατ’ επιλογή του Εκδότη («Δικαίωμα 
Προαίρεσης Αγοράς από τον Εκδότη » [Issuer Call]) και/ή των 
Κατόχων Τίτλων («Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης από τον 
Κάτοχο Τίτλων » [Investor Put]) με την αποστολή ανέκκλητης 
ειδοποίησης τουλάχιστον προ 15 αλλά όχι πέραν των 30 ημερών 
(ή κατόπιν άλλης περιόδου ειδοποίησης (αν υφίσταται) όπως 
ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό 
Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)), προς τους Κατόχους 
Τίτλων ή τον 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 Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση).  
 
Οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο 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 Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 
 
Πριν από το πέρας της ορισθείσας λήξης τους, οι Προθεσμιακοί 
Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν 
κατά την διακριτική ευχέρεια των Κατόχων τέτοιου είδους Τίτλων 
αλλά παρά μόνο από τον Εκδότη κατόπιν προηγούμενης 
συναίνεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
Εκτός εάν άλλως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς, οι Τίτλοι με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους 
ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την ονομαστική 
τους αξία [denomination] και διάθεση, βλέπε «Συγκεκριμένοι 
Περιορισμοί: Τίτλοι εκδοθέντες από την Alpha PLC με διάρκεια 
μικρότερη του ενός έτους» ανωτέρω.  
 

Ονομαστική Αξία 
Τίτλων 
[Denomination of 
Notes]: 

Οι ονομαστικές αξίες που δύνανται να συμφωνηθούν μεταξύ του 
σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή όπως ορίζονται 
στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
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 
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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 
Δημοκρατίας, χωρίς παρακρατούμενους φόρους που έχουν 
επιβληθεί από την δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται το 
συγκεκριμένο υποκατάστημα) και όλες οι πληρωμές  αναφορικά με 
Τίτλους που έχουν εκδοθεί από την Alpha PLC θα γίνονται χωρίς 
αφαίρεση ποσού λόγω παρακρατούμενων φόρων του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη ορισμένων 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στον Όρο 13 του Βασικού 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 

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 Δελτίου. 
 
Δε θα υφίσταται όρος απαγόρευσης σύστασης ασφάλειας στους 
Προθεσμιακούς Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης.  
 

Αθέτηση λόγω 
Αθέτησης άλλης 
Σύμβασης [Cross 
Default] 

Οι Κύριοι Τίτλοι θα περιλαμβάνουν όρο αθέτησης λόγω αθέτησης 
άλλης σύμβασης [Cross Default] όπως περαιτέρω περιγράφεται 
στον Όρο 14 (α) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Δε θα υφίσταται όρος αθέτησης λόγω αθέτησης άλλης σύμβασης 
στους Προθεσμιακούς Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης.  
 

Έξοδα [Expenses] Εάν ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ως εφαρμοστέα 
η Παράδοση Υποκείμενων Αξιών [Physical Delivery] σε σχέση με 
οποιουσδήποτε Τίτλους, το σύνολο των Εξόδων Παράδοσης 
[Delivery Expenses] που απορρέουν από την παράδοση 
οποιουδήποτε Ποσού Υποκείμενης Αξίας [Asset Amount] σε σχέση 
με τον Τίτλο αυτόν θα είναι για λογαριασμό του σχετικού Κατόχου 
Τίτλων και δεν θα πραγματοποιείται παράδοση οποιουδήποτε 
Ποσού Υποκείμενης Αξίας [Asset Amount] έως ότου όλα τα Έξοδα 
Παράδοσης καταβληθούν από τον σχετικό Κάτοχο Τίτλων προς 
ικανοποίηση του Εκδότη.  

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 Δελτίου) 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 

Οι Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης θα αποτελούν 
άμεσες, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση [unsecured] και μειωμένης 
εξασφάλισης υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη και θα 



 

 12

Εξασφάλισης 
[Status of Dated 
Subordinated 
Notes]:  
 

κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση στην ίδια τάξη (pari passu) 
μεταξύ τους, όπως περιγράφεται περαιτέρω στον Όρο 3 (α) του 
Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. 

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 Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) σύμφωνα με 
την Πράξη Εγγύησης [Deed of Guarantee] με ημερομηνία 16 
Μαρτίου 2009 (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 Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 
 

Εισαγωγή και 
Έγκριση προς 
Διαπραγμάτευση 
[Listing and 
Admission to 
Trading]: 

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από την Commission 
de Surveillance du Secteur Financier και κάθε Σειρά δύναται να 
γίνει αποδεκτή προς καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο του 
Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και  εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου 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.  
 

Διέπον Δίκαιο 
[Governing Law]:  

Οι Τίτλοι και η Εγγύηση (πλην του Όρου 3 (α) του Βασικού 
Ενημερωτικού Δελτίου, στις περιπτώσεις που εκδίδονται 
Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha Bank 
και του Όρου 3 (β) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και της 
ρήτρας 5.8 της Εγγύησης, στις περιπτώσεις που εκδίδονται 
Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha PLC) 
και όλες οι εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
αυτούς θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο. Ο Όρος 3 (α) του 
Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, στις περιπτώσεις που εκδίδονται 
Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha Bank, 
και ο Όρος 3 (β) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου 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 από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Επιπροσθέτως, ο Όρος 20 του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου 
αναφορικά με την Εκπρόσωπο των Κατόχων Τίτλων της Alpha 
Bank θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό 
Δίκαιο.  
 

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 
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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. 
 
Υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που είναι ουσιώδεις για τον 
υπολογισμό των κινδύνων αγοράς που σχετίζονται με την 
επένδυση σε οποιαδήποτε έκδοση Τίτλων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το γεγονός ότι οι Τίτλοι είναι μη 
εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη, ότι ενδέχεται 
να υπάρξει χρονική απόσταση μεταξύ της εκτίμησης και τον 
διακανονισμό σε σχέση με Τίτλο, ότι ενδέχεται να υπάρξουν 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ότι ενδέχεται να επέλθουν  
διαταραχές της αγοράς ή άλλα γεγονότα  σε σχέση με το/τα 
συγκεκριμένο/α Στοιχείο/α Αναφοράς [Reference Item(s)], με τα 
οποία ενδέχεται να σχετίζονται τα καταβλητέα και/ή παραδοτέα, 
κατά περίπτωση, ποσά, αναφορικά με τους σχετικούς Τίτλους, 
όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ότι ενδέχεται 
να υπάρχουν φορολογικοί κίνδυνοι, ότι ενδέχεται να υπάρξει 
έλλειψη ρευστότητας των Τίτλων στην δευτερογενή αγορά, ότι 
ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος να καταστεί παράνομη η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικού Εκδότη υπό τους 
Τίτλους, ότι ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι συναλλαγματικών 
τιμών και έλεγχοι συναλλάγματος και ότι η αγοραία αξία των 
Τίτλων μπορεί να επηρεαστεί από την φερεγγυότητα του σχετικού 
Εκδότη και έναν αριθμό προσθέτων παραγόντων. 
 
Επιπλέον, υποψήφιοι επενδυτές σε Τίτλους Συνδεδεμένους με 
Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] (όπως 
προσδιορίζονται στο «Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με Τίτλους 
Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked 
Notes]» στους «Παράγοντες Κινδύνου») πρέπει να κατανοήσουν 
τους κινδύνους των συναλλαγών που αφορούν Τίτλους 
Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked 
Notes] και να λάβουν μία επενδυτική απόφαση μόνο κατόπιν 
προσεκτικής εκτίμησης, από κοινού με τους συμβούλους τους, της 
καταλληλότητας αυτών των Τίτλων Συνδεδεμένων με Στοιχείο 
Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] υπό το πρίσμα των 
ειδικότερων οικονομικών τους περιστάσεων, των πληροφοριών 
που παρατίθενται στο παρόν και των πληροφοριών που αφορούν 
τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς 
[Reference Item Linked Notes] και το/τα ειδικότερο/α Στοιχείο/α 
Αναφοράς [Reference Item(s)], με το/α οποίο/α μπορεί να 
σχετίζεται η αξία, ή οι πληρωμές υπό τους σχετικούς Τίτλους 
Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked 
Notes], όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 
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Όταν οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο 
Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) ορίζουν ένα ή περισσότερα 
Στοιχείο/α Αναφοράς [Reference Item(s)], οι σχετικοί Τίτλοι θα 
αποτελούν επένδυση συνδεδεμένη με την απόδοση αυτού/ών 
του/των Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference Item(s)] και οι 
υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η απόδοση 
(εάν υπάρξει) της επένδυσής τους στους Τίτλους θα εξαρτάται από 
την απόδοση αυτού/ών του/των Στοιχείου/ων Αναφοράς 
[Reference Item(s)]. 
 
Βλέπε «Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με Τίτλους Συνδεδεμένους με 
Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes]» στους 
«Παράγοντες Κινδύνου». 
 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΠΟΙΑ/ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ/ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ [REFERENCE ITEM(S)] ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή  ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ [REFERENCE ITEM LINKED NOTES]. 
 

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, στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και άλλοι 
περιορισμοί που είναι δυνατόν να υφίστανται αναφορικά με την 
προσφορά και την πώληση συγκεκριμένου Τμήματος Σειράς 
Τίτλων. Βλ. «Εγγραφή και Πώληση» [Subscription and Sale] 
κατωτέρω.  
 

Περιορισμοί 
Πώλησης των 
Ηνωμένων 
Πολιτειών [United 
States Selling 
Restrictions]: 

Κανονισμός S, Κατηγορία 2. TEFRA D. 

 


