Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας –
Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Αθήνα, 27 Oκτωβρίου 2021 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή
«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού που κατείχε η ΟΤΕ Α.Ε. (54%) στην Telekom
Romania Communications S.A, όπως ήδη ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διάθεση επιπλέον ποσού Ευρώ 60,7 εκατ. για αγορές ιδίων
μετοχών υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών όπως εγκρίθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.
Το προαναφερθέν ποσό των Ευρώ 60,7 εκατ. αναμένεται να διατεθεί από την Εταιρεία για αγορές
ιδίων μετοχών μεταξύ 29 Οκτωβρίου 2021 και 20 Φεβρουαρίου 2022, σε εύρος τιμών από €1
(κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι το ποσό των Ευρώ 60,7 εκατ. είναι επιπλέον του ποσού των Ευρώ 167.0 εκατ. που
όπως ανακοινώθηκε στις 4 Μαρτίου 2021, θα διατεθεί από την Εταιρεία για αγορές ιδίων μετοχών
κατά το τρέχον έτος, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 28 Ιανουαρίου
2022.
Η εταιρεία «Morgan Stanley Europe SE» θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται κατά την κρίση της το
Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, και ως προς το παραπάνω επιπλέον ποσό.
Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και
κανονιστικού πλαισίου.
Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία κατέχει 6.211.689 ιδίες μετοχές.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ.
4.1.3.14).
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Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα διαχειριστεί κατά την κρίση της, ως Κύριος Ανάδοχος, η
εταιρία «Morgan Stanley Europe SE» .

