H Αlpha Bank θαη ε Eurobank EFG Δλώλνπλ ηηο Γπλάκεηο ηνπο δεκηνπξγώληαο κηα Ηγεηηθή
Σξάπεδα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε.
Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2011


Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηεο Alpha Bank θαη ηεο Δurobank EFG αλαθνηλώλνπλ, όηη θαηέιεμαλ ζε
ζπκθσλία γηα ηε ζπγρώλεπζε ηεο Alpha Bank θαη ηεο Δurobank EFG.



Η ζπγρώλεπζε δύν άθξσο ζπκπιεξσκαηηθώλ ηδησηηθώλ ηξαπεδώλ, κε ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο θαη
ζαθή επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ξόιν ζηελ αλάθακςε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.



Σν εληαίν ζρήκα, ζα θαηέρεη εγεηηθά κεξίδηα αγνξάο ζε όινπο ηνπο ζεκαληηθνύο ηνκείο
ηξαπεδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα.



Ο λένο Όκηινο, ζα έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, κε ζπλνιηθό δίθηπν
1.300 θαη πιένλ θαηαζηεκάησλ ζε νθηώ ρώξεο, θαη ζα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ
κεγαιύηεξσλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ ζηε Βνπιγαξία, ηελ Κύπξν, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία.



Ο λένο Όκηινο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 25 κεγαιύηεξνπο ηξαπεδηθνπο νκίινπο ζηελ Δπξσδώλε
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κε pro forma ζπλνιηθό ελεξγεηηθό €146 δηζ . θαη ζα δηαζέηεη ην θαηάιιειν κέγεζνο ώζηε λα
θαζηεξώζεη ηελ κεηνρή ηνπ σο κεηνρή αλαθνξάο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.



Η ζρέζε αληαιιαγήο θαζνξίζηεθε ζε 5 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο Αlpha Bank γηα θάζε 7
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο Eurobank EFG,



Σν ελνπνηεκέλν ζρήκα εκθάληζε γηα ην 2010 θέξδε πξν πξνβιέςεσλ (pro forma) ύςνπο € 2,6
δηζ.



Οη εθηηκώκελεο εηήζηεο πξν θόξσλ ζπλέξγεηεο δηακνξθώλνληαη ζε πεξίπνπ €650 εθαη. πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ πιήξσο εληόο 3 εηώλ, κε εθηηκώκελε Καζαξή Παξνύζα Αμία (NPV) πεξίπνπ
€3.4 δηζ.



Δπηηπγράλεηαη ζεκαληηθή πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθώλ απνζεκάησλ αζθαιείαο ηεο
ηξάπεδαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ελόο πξνηεηλόκελνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο
ελίζρπζεο ύςνπο €3,9 δηζ. πεξίπνπ. Ο pro forma Γείθηεο θπξίσλ θεθαιαίσλ πξώηεο
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δηαβάζκηζεο (core Tier I) , αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 14,0% ιακβαλνκέλσλ ππόςηλ ησλ ελεξγεηώλ
ηνπ ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο, όπσο θαη ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληαιιαγήο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (PSI).



Σν λέν ζρήκα δηαζέηεη επξεία κεηνρηθή βάζε, κε ππιώλεο ηξεηο θύξηνπο κεηόρνπο πνπ
εθπξνζσπνύλ ηελ νηθνγέλεηα Κσζηόπνπινπ, ηελ νηθνγέλεηα Λάηζε θαη ε Paramount Services
Holding Limited (“Paramount”, κεηόρνπ ηεο Alpha Bank, κηα εηαηξεία πνπ εθπξνζσπεί ηα
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο πην εμέρνπζαο νηθνγέλεηαο ζην Καηαξ), ν θαζέλαο από ηνπο
νπνίνπο ππνζηεξίδεη, ηόζν ηε ζπγρώλεπζε όζν θαη ην ζρέδην θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο.



Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζα είλαη ν θ. Γηάλλεο
Κσζηόπνπινο θαη επηθεθαιήο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζρήκαηνο ζα είλαη δύν πλ-δηεπζύλνληεο
ύκβνπινη, ν θ. Γεκήηξηνο Μαληδνύλεο, ππεύζπλνο ησλ θεληξηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ
(εηαηξηθό θέληξν) θαη ν θ. Νηθόιανο Ναλόπνπινο, ππεύζπλνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.

Με βάζη ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2011
Όπωρ οπίζεηαι από ηην Τπάπεζα ηηρ Ελλάδορ με βάζη ηο EBA, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων ππονομιούσων μεηοσών ηος δημοζίος και μη
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος goodwill.
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Ο Πξόεδξνο ηεο Alpha Bank θαη πξνηεηλόκελνο Πξόεδξνο ηνπ λένπ νκίινπ, θύξηνο Γηάλλεο
Κσζηόπνπινο, δήισζε:
«Δίκαη ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ ε Alpha Bank θαη ε Eurobank EFG ζπκθώλεζαλ λα ζπκπξάμνπλ
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηξάπεδα αλαθνξάο γηα ηελ Διιάδα θαη κηα ζεκαληηθή λέα δύλακε
ζηνλ Δπξσπατθό ηξαπεδηθό ρώξν.
ε κηα επνρή όπνπ αλακέλνληαη ηα πξώηα ζεκάδηα αλαθάκςεσο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαζώο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ
Δπξσπαίσλ Δηαίξσλ καο, ε λέα Σξάπεδα ζα έρεη σο ζηόρν λα ζπκβάιεη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο ρώξαο καο σο ζεκείν
πξνζβάζεσο πξνο ηηο γεηηνληθέο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο.
Η ζπγρώλεπζε απηή είλαη έλα θαζνξηζηηθό βήκα πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε κηα
θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ Διιάδα, αλαδεηθλύνληαο παξάιιεια ηε ζεκαληηθή ζηήξημε πνπ έρνπκε από
δηεζλείο θνξπθαίνπο επελδπηέο. Σέινο, είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα θαισζνξίζσ ηελ εληζρπκέλε
ζπκκεηνρή ηεο Paramount από ην Καηάξ ζηε λέα κεγάιε Σξάπεδα».
Ο Πξόεδξνο ηεο Δurobank EFG, θύξηνο Δπζύκηνο Υξηζηνδνύινπ δήισζε:
«Υαηξεηίδσ ηελ πξνηεηλόκελε ζπγρώλεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Paramount από ην Καηάξ ζην λέν
ζρήκα. ήκεξα δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηξαπεδηθόο «πξσηαζιεηήο» ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξύηεξε
πεξηθέξεηα, πνπ ζπλδπάδεη κηα ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε θαη έλα ηαιαληνύρν θαη αθνζησκέλν δηνηθεηηθό
επηηειείν κε εμαηξεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο. Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη ην λέν
εληαίν ζρήκα ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθόο θαηαιύηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Δίλαη
θαιά ηνπνζεηεκέλν όρη κόλνλ γηα λα αληέμεη ηνπο θξαδαζκνύο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο
αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο θαη λα παίμεη θεληξηθό ξόιν ζηε κειινληηθή
αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηθέξεηαο».



Υξνλνδηάγξακκα: ε ζπγρώλεπζε αλακέλεηαη λα εγθξηζεί ζηηο Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο
Alpha Bank θαη ηεο Δurobank EFG, ην Ννέκβξην ηνπ 2011, θαη ε νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο
πγρώλεπζεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξί ηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2011.
H Citi θαη ε JP Morgan ελεξγνύλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζύκβνπινη ηεο Alpha Bank. Η Barclays
Capital, ε Goldman Sachs International θαη ε Rothschild ελεξγνύλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθνί
ζύκβνπινη ηεο Eurobank EFG.

Δπηρεηξεκαηηθή ινγηθή ηεο ζπγρώλεπζεο
Η δεκηνπξγία ηεο θνξπθαίαο Διιεληθήο ηξάπεδαο: Ο λένο Όκηινο ζα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ
εγρώξηα αγνξά ζε όιεο ηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζα έρεη ην κεγαιύηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ
ζηελ ρώξα. Ο εληαίνο Όκηινο, κε γλώκνλα ηηο θνηλέο αμίεο θαη αξρέο, θαη κε βάζε έλα πειαηνθεληξηθό
επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, ζα πξνζθέξεη ην πιένλ αληαγσληζηηθό θάζκα ππεξεζηώλ πξνο ηδηώηεο,
επηρεηξήζεηο θαη ζεζκηθνύο πειάηεο ζε νιόθιεξε ηελ ρώξα.
Μεηαμύ ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε: Ο λένο Όκηινο
ζα έρεη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο εθηόο Διιάδνο €21δηζ., έλα δίθηπν 1.300 θαη πιένλ θαηαζηεκάησλ δηεζλώο
θαη ζα θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ ζηηο θύξηεο αγνξέο ηεο
πεξηθέξεηαο κε ρνξεγήζεηο €6,9 δηζ. ζηε Ρνπκαλία, €5,3 δηζ. ζηε Βνπιγαξία, θαη €2,2 δηζ. ζηε εξβία.
πκπιεξσκαηηθόηεηα δξαζηεξηνηήησλ θαη ραξηνθπιαθίσλ: Ο λένο Όκηινο ζα ζπλδπάζεη ηελ ηζρπξή
ζέζε ηεο Alpha ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πξνο επηρεηξεκαηηθνύο πειάηεο θαζώο θαη ηδηώηεο κε πςειά
εηζνδήκαηα, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, κε ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο Eurobank
EFG ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ην private banking, ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, θαη ηηο αζθαιηζηηθέο
ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηθηύσλ ηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο
εζόδσλ από πξνκήζεηεο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θαη ην
πειαηνθεληξηθό κνληέιν εμππεξέηεζεο, ζα απνηειεί γηα ηνπο πειάηεο κηα θνξπθαία επηινγή, ηδαληθά
δηακνξθσκέλε γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ αλάθακςε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο.
Γεκηνπξγία ζεκαληηθώλ ππεξαμηώλ γηα ηνπο Μεηόρνπο: Οη ηειηθέο ζπλέξγεηεο πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθύςνπλ ζε βάζνο ηξηεηίαο, εθηηκώληαη ζε €650 εθαη. θαη’ έηνο, εθ ησλ νπνίσλ €350 εθαη. αθνξνύλ ζε
ζπλέξγεηεο ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, € 210 εθαη. αθνξνύλ ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ρξήκαηνο θαη € 90 εθαη.
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ζε ζπλέξγεηεο εζόδσλ. Η θαζαξή παξνύζα αμία (Net Present Value), πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ππέξ ησλ
Μεηόρσλ αληηπξνζσπεύεη πάλσ από €3,4 δηζ.
Δληζρπκέλε θεθαιαηαθή βάζε: Χο κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο, ν λένο Όκηινο ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ
πινπνίεζε ρεδίνπ Δλίζρπζεο Κεθαιαίσλ ύςνπο πεξίπνπ ην ηζόπνζν €3,9 δηο θεθαιαίσλ. Σν ζρέδην
πεξηιακβάλεη: νξγαληθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα απνθέξνπλ ην ηζνδύλακν θεθαιαίσλ Core Tier 1 άλσ
ησλ €2,1 δηζ., ηελ έθδνζε ππνρξεσηηθά κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ύςνπο € 500 εθαη.,
ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνηεηλόκελε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζα θαιπθζεί από ηελ
Paramount, θαζώο θαη αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ύςνπο € 1,25 δηζ..
Βαζηθνί Όξνη ηεο πγρώλεπζεο
Οη κέηνρνη ηεο Eurobank EFG ζα ιάβνπλ 5 λέεο θνηλέο κεηνρέο Alpha Bank γηα θάζε 7 θνηλέο κεηνρέο
Eurobank EFG πνπ θαηέρνπλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζρέζε αληαιιαγήο 0,714 κεηνρέο Alpha Bank γηα θάζε
κία κεηνρή Eurobank EFG. Με βάζε ηελ πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο, ε pro forma κεηνρηθή ζύλζεζε
ηνπ λένπ Οκίινπ ζα απνηειείηαη θαηά 57,5% από κεηόρνπο ηεο Alpha Bank θαη θαηά 42,5% από κεηόρνπο
ηεο Eurobank EFG.
Η ζπγρώλεπζε ηεο Eurobank EFG θαη ηεο Alpha Bank ζα πινπνηεζεί, δηα απνξξνθήζεσο ηεο πξώηεο
από ηε δεύηεξε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515, όπσο ηζρύνπλ. Η δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο
αλακέλεηαη λα πεξαησζεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, κεηά από έγθξηζε ησλ Δθηάθησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ
ησλ Σξαπεδώλ Alpha Bank θαη Eurobank EFG, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ησλ αξκόδησλ
επνπηηθώλ αξρώλ.
εκαληηθή Γεκηνπξγία ππεξαμηώλ γηα ηνπο Μεηόρνπο
Ο λένο Όκηινο αλακέλεηαη λα αμηνπνηήζεη εηήζηεο ζπλέξγεηεο ύςνπο €650 εθαη. πξν θόξσλ θαη’ έηνο, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζπλέξγεηεο ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη θόζηνπο ρξήκαηνο ύςνπο €560 εθαη. θαη
ζπλέξγεηεο εζόδσλ ύςνπο €90 εθαη. Σν πιήξεο όθεινο ησλ ζπλεξγεηώλ αλακέλεηαη λα πξνθύςεη ζε
βάζνο ηξηώλ εηώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο. Σν εθάπαμ θόζηνο αλαδηάξζξσζεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζπλεξγεηώλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ €450 εθαη. ζπλνιηθά.
o

πλέξγεηεο Λεηηνπξγηθνύ Κόζηνπο: Δθηηκάηαη όηη ζα επηηεπρζνύλ ζπλέξγεηεο ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο
ύςνπο €270 εθαη. από ηε ζπλέλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σξαπεδώλ ζηελ Διιάδα, θαη ύςνπο
€80 εθαη. από ηε ζπλέλσζε ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σξαπεδώλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή
Δπξώπε. Οη ζπλέξγεηεο απηέο αλακέλεηαη λα πξνέιζνπλ από ηε ζπλέλσζε δπλάκεσλ ζηε δεκηνπξγία
πξντόλησλ θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο, από ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εληαίνπ δηθηύνπ
ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ησλ πξνκεζεηώλ θαζώο θαη από ηελ άξζε ησλ αιιεινθαιύςεσλ ζε
νξηζκέλεο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο. Η ζπλέλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε,
όπνπ ακθόηεξεο νη Σξάπεδεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο ηα ηειεπηαία πέληε
ρξόληα, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο, ζε αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην δίθηπν θαζώο θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο.

o

πλέξγεηεο Κόζηνπο Υξήκαηνο: Δθηηκάηαη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζπλέξγεηεο ύςνπο € 210 εθαη. πξν
θόξσλ, θαη’ έηνο, από: ηε δηακόξθσζε εληαίαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηηο θαηαζέζεηο ζην
ελνπνηεκέλν δίθηπν, απμεκέλε δπλαηόηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαθξάηεζεο θαηαζέζεσλ, θαζώο θαη
κείσζε ησλ εμόδσλ από ηόθνπο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ.

o

πλέξγεηεο Δζόδσλ: Δθηηκάηαη όηη ζα δηακνξθσζνύλ ζπλέξγεηεο εζόδσλ ύςνπο € 90 εθαη. πξν
θόξσλ, θαη’ έηνο, από ηηο απμεκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο (cross-selling) πνπ ζα
πξνθύςνπλ από ηε ζπλέλσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ησλ δύν Σξαπεδώλ, θαη ηελ ελαξκόληζε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζην λέν Όκηιν.

Η δηνίθεζε ηνπ λένπ Οκίινπ, δηαζέηεη εθηελή εκπεηξία ζπγρσλεύζεσλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο.
πγθεθξηκέλα, ε Eurobank EFG έρεη πινπνηήζεη έλα ζεκαληηθό αξηζκό ζπγρσλεύζεσλ ζηελ Διιάδα, ελώ
ε παξνύζα δηνίθεζε ηεο Alpha Bank πινπνίεζε κε επηηπρία ηε κεγαιύηεξε ζπλέλσζε ζηελ ηζηνξία ηνπ
Διιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, κε ηελ εμαγνξά ηεο Ινληθήο Σξάπεδαο.
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Πεξαηηέξσ Θσξάθηζε Κεθαιαηαθήο Θέζεο
Σν νινθιεξσκέλν ζρέδην θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο, πνπ ζα έρεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, νινθιεξσζεί
κέρξη ην ηέινπο ηνπ 2012, αλακέλεηαη όηη ζα ελδπλακώζεη ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηνπ εληαίνπ νξγαληζκνύ
θαηά πεξίπνπ ην ηζόπνζν €3,9δηζ. Ο pro-forma Γείθηεο Core Tier I ηεο εληαίαο ηξάπεδαο αλακέλεηαη λα
αλέιζεη ζην 14.0% κεηά ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Δπηπξνζζέησο, ε βειηησκέλε ηθαλόηεηα
θεξδνθνξίαο ηεο εληαίαο ηξάπεδαο, ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ ζπλεξγεηώλ πνπ αλακέλνληαη, ζα επηηαρύλεη ην
ξπζκό ηεο νξγαληθήο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ λένπ νκίινπ ζε κεζνπξόζεζκν νξίδνληα.
Η εληαία ηξάπεδα, ζα ραίξεη ηζρπξήο θεθαιαηαθήο ζέζεο κε ηνλ pro forma Γείθηε Core Tier I λα αλέξρεηαη
ζε 10,6%. Η έθηαθηε επίπησζε ηνπ PSI ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ €1,2 δηζ. (κεηά από θόξνπο) γηα ην
ελνπνηεκέλν ζρήκα.
Ο pro forma Γείθηεο Core Tier I, ζα απμεζεί σο απνηέιεζκα ησλ πξνηεηλόκελσλ ελεξγεηώλ ηνπ ζρεδίνπ
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο (όπσο αλαιύνληαη θαησηέξσ) σο εμήο:
o
o
o

Άλσ ηνπ 10%, κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο έθδνζεο ππνρξεσηηθά κεηαηξέςηκνπ νκνινγηώλ πνπ ζα
θαιπθζνύλ από ηελ Paramount θαζώο θαη κέζσ ηεο αλακελόκελεο κεηαηξνπήο ησλ πθηζηάκελσλ
κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο νκνινγηώλ Tier I ηεο Eurobank EFG
Άλσ ηνπ 12%, κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ησλ ήδε δξνκνινγεκέλσλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ νξγαληθή
θεθαιαηαθή ελίζρπζε
ην 14%, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Οη ελέξγεηεο απηέο ζα πξνζθέξνπλ ζην λέν Όκηιν ζπλνιηθό θεθαιαηαθό απόζεκα αζθαιείαο ύςνπο
πεξίπνπ € 4 δηζ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη πξόβιεςεο γηα θόξνπο), πάλσ από Γείθηε Core Tier I 10%.
Σα εηήζηα πξν πξνβιέςεσλ έζνδα ύςνπο άλσ ησλ € 3 δηζ. θαη’ έηνο (κε βάζε ηα pro forma θέξδε πξν
πξνβιέςεσλ ηνπ 2010 θαη ζπλππνινγηδόκελσλ ησλ ζπλνιηθώλ εθηηκώκελσλ ζπλεξγεηώλ) παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ νξγαληθήο ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο λέαο Σξάπεδαο.
Σν ρέδην Δλίζρπζεο ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ λένπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
o

Δλέξγεηεο γηα ηελ νξγαληθή δεκηνπξγία θεθαιαίσλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε αλαθνηλσζεί θαη
βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Οη ελέξγεηεο απηέο αλακέλεηαη λα εηζθέξνπλ άλσ ησλ €2,1 δηζ. (ή πεξίπνπ 260
κνλάδεο βάζεο) ζηα Κύξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Core Tier I), σο αθνινύζσο:
 εηξά νξγαληθώλ πξσηνβνπιηώλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηζνδύλακν
θεθαιαίσλ Core Tier I ύςνπο €1,8 δηζ.: Πώιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Eurobank EFG ζηελ
Σνπξθία (πεξίπνπ 60 κ.β.), αλαδηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνύ (πεξίπνπ 50 κ.β.), πιήξεο εθαξκνγή
ηεο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ (IRB) γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαζκηζκέλσλ γηα
θηλδύλνπο επνπηηθώλ θεθαιαίσλ (risk weighted assets) ζε όιν ην λέν Όκηιν (πεξίπνπ 60 κ.β.)
θαη ινηπέο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ πινπνηεζεί έσο ην
ηέινο ηνπ 2013.
 €350 εθαη. από κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ νκνινγηαθώλ ηίηισλ Tier 1 ηεο Eurobank
EFG ζε θνηλέο κεηνρέο: αλακέλεηαη όηη νη ζπγθεθξηκέλνη πξνλνκηνύρνη κεηαηξέςηκνη νκνινγηαθνί
ηίηινη ηεο Eurobank EFG, νλνκαζηηθήο αμίαο €350 εθαη. ζα κεηαηξαπνύλ ζε θνηλέο κεηνρέο ζε
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο.

o

Δμσηεξηθή άληιεζε θεθαιαίσλ Core Tier I ύςνπο € 1,75 δηζ. (ή 190 κ.β.)
 € 500 εθαη. Τπνρξεσηηθά Μεηαηξέςηκσλ Σίηισλ (MCNs) πνπ ζα θαιπθζνύλ από ηελ Paramount:
ην πιαίζην ηεο ζπλαιιαγήο, ε Paramount έρεη δεζκεπζεί λα επελδύζεη €500 εθαη. κε ηε κνξθή
MCNs. Οη ηίηινη MCN, ζπλ-ππνινγηδόκελνη ζηα θεθάιαηα Core Tier 1, αλακέλεηαη λα είλαη 3εηνύο
δηάξθεηαο, κε εηήζην θνππόλη 10%, θαη ηηκή κεηαηξνπήο €1.70 αλά κεηνρή (πνπ αληηπξνζσπεύεη
έλα discount ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζε ζρέζε κε ηελ pro forma ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ εληαίνπ
ε
ζρήκαηνο ηελ 26 Απγνύζηνπ 2011).


Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ύςνπο €1.250 εθαη.: Οη νίθνη Citi θαη JP Morgan, πνπ ελεξγνύλ σο
ζύκβνπινη ηεο Alpha Bank, θαζώο θαη νη νίθνη Barclays Capital θαη Goldman Sachs International
πνπ ελεξγνύλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζύκβνπινη ηεο Eurobank EFG, εξγάδνληαη από θνηλνύ
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εγγύεζεο ηεο θάιπςεο ηεο πξνηεηλόκελεο ΑΜΚ κέζσ ζπκθσλίαο
αλαδνρήο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο θαη ππό ηελ
αίξεζε ησλ επηθξαηνπζώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο εθείλν ην δηάζηεκα θαη ησλ όξσλ ηεο αύμεζεο.
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Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
Ο θύξηνο Γηάλλεο Κσζηόπνπινο ζα είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο θαη επηθεθαιήο ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζρήκαηνο ζα είλαη δύν πλ-Γηεπζύλνληεο πκβνύινη, ν
θύξηνο Γεκήηξεο Μαληδνύλεο ζα έρεη ηελ επζύλε ησλ θεληξηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ
ππεξεζηώλ ειέγρνπ θαη ν θύξηνο Νηθόιανο Ναλόπνπινο ζα έρεη ηελ επζύλε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Αλακελόκελν Υξνλνδηάγξακκα
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
29 Απγνύζηνπ 2011
Αξρέο Οθησβξίνπ 2011
Ννέκβξηνο 2011
Γεθεκβξίνπ 2011

Α΄Δμάκελν 2012

ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Αλαθνίλσζε
Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζπγρώλεπζεο από ην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο
θαη Ναπηηιίαο
Έγθξηζε αληίζηνηρσλ Δ. Γ. .
Δγθξηζε από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Οινθιήξσζε λνκηθήο ζπγρώλεπζεο –
Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρώλ εληαίνπ
νξγαληζκνύ
ρεδηαδόκελε Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
θαη έθδνζε ηνπ MCN

Τπεύζπλνη Δπηθνηλσλίαο:
Alpha Bank
Βαζίιεηνο Φάιηεο
Chief Financial Officer
Σει. +30 210 326 4009

Γεκήηξηνο Κσζηόπνπινο
Τπνδηεπζπληήο
Γηεύζπλζε ρέζεσλ κε Θεζκηθνύο
Δπελδπηέο θαη Αλαιπηέο
Σει. +30 210 326 4195

Eurobank EFG
Γεκήηξεο Πνιίηεο
Γεληθόο Γηεπζπληήο Σνκέα ηξαηεγηθήο Οκίινπ
Tει: +30 210 3337688
E-mail: dpolitis@eurobank.gr

Γεκήηξεο Νηθνιόο
Γηεπζπληήο ρέζεσλ κε Θεζκηθνύο Δπελδπηέο
Tει: +30 210 3337688
E-mail: dnikolos@eurobank.gr
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Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Alpha Bank:
Η Alpha Bank ηδξύζεθε ην 1879 θαη είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο Οκίινπο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ
ηνκέα ζηελ Διιάδα κε ην ελεξγεηηθό ηνπ λα αλέξρεηαη ζηα Δπξώ 64 δηζ. (Μάξηηνο 2011).
Με δίθηπν άλσ ησλ 900 Καηαζηεκάησλ, ν Όκηινο ηεο Alpha Bank πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα
ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ηεο ηξαπεδηθήο κηθξνκεζαίσλ θαη κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ, ηεο δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ, ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, ηνπ
private banking, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ εξγαζηώλ, ηνπ leasing θαη ηνπ factoring.
Ο 'Όκηινο Alpha Bank δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηε δηεζλή αγνξά, κε παξνπζία ζηελ Κύπξν, ζηε
Ρνπκαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηε εξβία, ζηελ Οπθξαλία, ζηελ Αιβαλία, ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ζηε Μεγάιε
Βξεηαλία.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Alpha Bank κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.alpha.gr

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Eurobank EFG:
Η Eurobank EFG είλαη έλαο Δπξσπατθόο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο κε παξνπζία ζε 10 ρώξεο θαη
ζύλνιν ελεξγεηηθνύ €83,2 δηζ. Απαζρνιεί πάλσ από 22.500 άηνκα θαη πξνζθέξεη ηα πξντόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ, ηόζν κέζα από έλα δίθηπν 1,600 θαηαζηεκάησλ, επηρεηξεκαηηθώλ θέληξσλ θαη ζεκείσλ
εμππεξέηεζεο, όζν θαη κέζα από ελαιιαθηηθά δίθηπα δηάζεζεο.
Ο όκηινο Eurobank EFG έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζε 10 ρώξεο: Διιάδα, Βνπιγαξία, εξβία, Ρνπκαλία,
Σνπξθία, Πνισλία, Οπθξαλία, Ηλ. Βαζίιεην, Λνπμεκβνύξγν θαη Κύπξν. Δίλαη κέινο ηνπ νκίινπ EFG
Group, ελόο δηεζλνύο ηξαπεδηθνύ νκίινπ κε παξνπζία ζε 40 ρώξεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Οκίινπ www.eurobank.gr
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