Αθήνα, 22 Απριλίου 2013

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ∆.Σ. της Eurobank συνεδρίασε σήµερα 22 Απριλίου 2013 και εξέτασε τις
συνθήκες και τα δεδοµένα της προσπάθειας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε
συνεργασία µε τους διεθνείς συµβούλους Barclays Bank plc και Deutsche Bank. Το
∆.Σ. αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήµατος αυτού για την Τράπεζα και
συγκεκριµένα την αβεβαιότητα της συγχώνευσης ή µη µε την Εθνική Τράπεζα και
την συνεπαγόµενη αδυναµία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης καθώς και την
απουσία της παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων µετόχων της Eurobank, η
οποία λόγω της πρόσφατης ανταλλαγής µετοχών υποκαταστάθηκε από τη συµµετοχή
της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 85% στο µετοχικό της κεφάλαιο. Ακολούθως,
το ∆.Σ. προέκρινε την κάλυψη της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου των €5,8 δισ. από
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, και εποµένως, την άµεση και πλήρη
ανακεφαλαιοποίησή της, και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική Συνέλευση της 30ής
Απριλίου. Με τον τρόπο αυτό η Eurobank θα καταστεί ήδη από την επόµενη
εβδοµάδα, η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένη συστηµική τράπεζα.

Με την απόφαση αυτή, η Eurobank αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα τους µετόχους
και τους δυνητικούς επενδυτές, θέτει τις βάσεις ώστε να αποκαταστήσει τη
δυνατότητα χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας και διασφαλίζει την
εµπιστοσύνη των πελατών και εργαζοµένων της Τράπεζας, καθώς και του συνόλου
των πολιτών.

Το ∆.Σ. συζήτησε επίσης τις άµεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως µιας εκ των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συµµετάσχει στη στρατηγική
αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ενσωµατώνοντας άλλες
µικρότερες µη συστηµικές τράπεζες.

Επίσης, εφόσον οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη µη πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωµένο επιχειρησιακό
σχέδιο, µε στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσµικά κεφάλαια από την Ελλάδα και
το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο. Σκοπός θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της
Τράπεζας, η προσαρµογή στις ανάγκες και τα νέα δεδοµένα της εγχώριας και
διεθνούς τραπεζικής αγοράς και η διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής αξίας, επ’
ωφελεία της ελληνικής οικονοµίας.

Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραµατίσει το προσωπικό της
Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών
πρωτοβουλιών της.

Γνώµονας των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι, µέσα από τη διατήρηση του
ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να
στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιµη τρέχουσα συγκυρία,
να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηµατοδοτεί την
ελληνική οικονοµία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης.

