Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Eurobank υπέγραψαν δύο νέες δανειακές συμβάσεις:



100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας
κεφαλαιοποίησης
50 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση, μέσω της Eurobank Leasing, μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που θέλουν να μισθώσουν
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

Νέα συμφωνία ΕΤΕπ - Eurobank ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Eurobank υπέγραψαν νέα δανειακή σύμβαση
ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.
Το νέο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο η Eurobank θα διαθέσει άμεσα στις επιχειρήσεις με
στόχο την πλήρη απορρόφησή του μέχρι το τέλος του 2018, εντάσσεται στο πλαίσιο της πιστωτικής
γραμμής της ΕΤΕπ «Δάνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ.
ευρώ, προς τις ελληνικές τράπεζες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurobank έχει συνάψει μέχρι σήμερα άλλες δύο δανειακές
συμβάσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ήδη διατεθεί και απορροφηθεί
πλήρως από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.
Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις
υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, χρηματοδοτούνται με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαίου
κίνησης, με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.
Όπως και οι προηγούμενες δανειακές συμβάσεις που υπογράφηκαν με τη Eurobank και η νέα
δανειακή σύμβαση συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις
απασχόλησης – Επενδύοντας για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ευνοϊκότεροι όροι
τιμολόγησης στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων.
Νέα συμφωνία ΕΤΕπ - Eurobank και Eurobank Leasing ύψους 50 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank, η Eurobank Leasing και η ΕΤΕπ υπέγραψαν νέα δανειακή σύμβαση ύψους 50 εκατ.
ευρώ για την χρηματοδότηση, μέσω της Eurobank Leasing, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επιθυμούν να μισθώσουν εξοπλισμό και
εγκαταστάσεις, μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Μέσω της νέας πιστωτικής γραμμής της ΕΤΕπ συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ που εφαρμόζεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την
απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές τους

προοπτικές ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ θα παρέχονται
ευνοϊκότεροι όροι τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την νεανική απασχόληση.
Αναγνωρίζοντας την σημασία των προϊόντων leasing στην ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων η Eurobank Leasing ήδη από το 2009 είχε συνάψει απευθείας δανειακή σύμβαση με
την ΕΤΕπ, ενώ σήμερα και η Eurobank συμμετέχει ενεργά στο νέο πρόγραμμα της ΕΤΕπ που
υλοποιείται μέσω της θυγατρικής της Eurobank Leasing με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε: «Η Eurobank διευρύνει την
επιτυχημένη, μακροχρόνια, συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ενδυναμώνοντας τη στρατηγική της για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με συμφέρουσες
δανειοδοτήσεις. Οι νέες συμφωνίες θα αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εφόδιο στη διαρκή
προσπάθεια της Eurobank να συμβάλλει στο μέγιστο, δυνατό, βαθμό, στη χρηματοδότηση υγιών και
βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας».
Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνος για την Ελλάδα κ. Jonathan Taylor δήλωσε σχετικά:
«Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα για τη
χρηματοδότηση μέσω leasing. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δηλώνει την ικανοποίησή της για
την ενίσχυση της μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας της με τη Eurobank, με τη νέα
συμφωνία ύψους 50 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση leasing και με την πρόσθετη συμφωνία ύψους
100 εκατ ευρώ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας
κεφαλαιοποίησης».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο χρηματοοικονομικός φορέας μακροπρόθεσμου
δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ιδιοκτησία των κρατών – μελών της ΕΕ και καθιστά
διαθέσιμη τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις με στόχο να συνδράμει στην
εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.
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Σχετικά με την Eurobank
Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι
χώρες,
σύνολο
ενεργητικού
€60
δισ.
και
13.512
εργαζόμενους.
Με συνολικό δίκτυο 700 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει
ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μια εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η φιλοσοφία της
Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, ενώ ο Όμιλος
επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eurobank.gr

