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Αθήνα,14 Μαΐου 2021 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), 
ανακοινώνει ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέδωσε σήμερα ομόλογα 
ύψους €150 εκατ. λήξεως Νοεμβρίου 2021 και €200 εκατ. λήξεως Μαΐου 2028. Η απόδοση των 
ομολόγων διαμορφώθηκε σε -0,237% ετησίως και 0,627% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα ομόλογα 
αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. 
 
Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του 
υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που 
διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση. Η εκκαθάριση 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Μαΐου 2021.   
 
Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου 
ποσού €200 εκατ. της OTE plc, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές 
ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ. 
 
 
 
Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 
[άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 17) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεταξύ άλλων, του Kανονισμού (EU) No 596/2014 
και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε 
οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Τα  ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν 
καταχωριστεί και δε θα καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η OTE PLC σκοπεύουν να 
προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές 
αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν καταχωριστεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των 
Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και τα 
ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης εντός 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή προς πρόσωπα ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Η.Π.Α (US 
Persons) (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια 
εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις  καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών 
και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.  
 
H  έκδοση ομολόγων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο ή υλικό σχετικό με τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προφορά κινητών αξιών», 
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κατά την έννοια του Κανονισμού 2017/1129/ΕΕ («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή 
ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα εν λόγω ομόλογα υπεβλήθη ή θα 
υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για το Ενημερωτικό 
Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα 
με τις εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.  
 
Το παρόν έγγραφο συνιστά διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό 
Δελτίο. Οι Τελικοί Όροι για τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι συμπληρώνουν το από 10 Απριλίου 
2019  Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), όπως συμπληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου  2019, θα δημοσιευθούν 
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.bourse.lu. Επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για την απόκτηση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο 

παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Όρους και το Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), όπως αυτό έχει συμπληρωθεί. 
 
 
 
Το παρόν έγγραφο δεν διανέμεται και δεν πρέπει να διατεθεί στο ευρύ κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επικοινωνία του 
παρόντος εγγράφου ως προώθηση οικονομικής συναλλαγής (Financial promotion) απευθύνεται μόνο στα άτομα που 
εμπίπτουν στον ορισμό των Άρθρων 12, 19(5) ή 49 του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 
[Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Διάταξη (Order) 2005] ή σε άλλα πρόσωπα στα οποία το 
παρόν δύναται να διανεμηθεί χωρίς να παραβιάζεται το κεφάλαιο (section) 21 του νόμου για την προώθηση της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται 
άλλως να διανεμηθεί νόμιμα.  Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετική με τα ομόλογα είναι 
διαθέσιμη μόνο στα ανωτέρω περιγραφόμενα πρόσωπα και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τα εν λόγω πρόσωπα. 
Οποιοσδήποτε παραλήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι έχει συμμορφωθεί και θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες 
διατάξεις του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 (Financial Services Markets Act 2000)  
σχετικά με ο,τιδήποτε έχει λάβει χώρα αναφορικά με οποιαδήποτε ομόλογα έχουν εκδοθεί στο, από ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο συμπεριλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ομόλογα δεν διατίθενται στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
MIFID II παρακολούθηση προϊόντος (product governance)/ Αγορά στόχος για ιδιώτες πελάτες με χαρτοφυλάκια υψηλής 
καθαρής αξίας, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντσυμβαλλόμενους   
 
Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, η 
αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τα Ομόλογα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (ι) η αγορά στόχος των 
Ομολόγων είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (όπως 
τροποποιήθηκε, “MiFID II”) και ιδιώτες πελάτες (όπως ορίζονται στη MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική 
κατάσταση βάσει της οποίας είναι ικανοί να αναλάβουν τυχόν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στα Ομόλογα, 
(ιι) όλα τα μέσα διάθεσης των Ομολόγων σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι 
κατάλληλα, και (ιιι) τα ακόλουθα μέσα για διάθεση των Ομολόγων στους εν λόγω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλα – 
επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες 
υλοποίησης – υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II, όπως αρμόζει.  
Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τα Ομόλογα («διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψιν του την εκτίμηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο διανομέας που υπόκειται στις διατάξεις της 
MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τα Ομόλογα (είτε 

υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή) και του καθορισμού των 
κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID 
II.  
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