Συμφωνία μεταξύ Alpha Bank, Eurobank και KKR για τη στήριξη ελληνικών
επιχειρήσεων
Η διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών θα ανατεθεί σε πλατφόρμα υπό τη
διαχείριση της Pillarstone
Η EBRD εξετάζει την από κοινού επένδυση με την KKR
Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 – Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική
συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη
διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες
ελληνικές επιχειρήσεις.
Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την
KKR και τις τράπεζες.
Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να
ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι ελληνικές
τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα
ανακάμπτει.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η
οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της
συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς
μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.
Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η
πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη
λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να
αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα
σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των
Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.»
Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών
Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη
στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις
KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και
τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν
τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των
θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε
αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και
EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε
ελληνικές εταιρίες.»
Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD,
δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα
ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα
συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η
πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική
τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το
αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»
Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone,
προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως
για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση
βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών,
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων
αναβλητικών αιρέσεων.
Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha
Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.
-τέλοςΓια την Alpha Bank
Η Alpha Bank είναι από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα, με
διεθνή παρουσία και 14.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με ένα Δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα και έναν από τους υψηλότερους δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη, ο Όμιλος Alpha Bank προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, πιστωτικών καρτών, διαχειρίσεως περιουσιακών στοιχείων (asset management),
επενδυτικής και ιδιωτικής τραπεζικής, ασφαλίσεως, χρηματιστηριακών εργασιών, leasing και factoring.
Από την ίδρυσή της το 1879 η Alpha Bank στηρίζει με συνέπεια ιδιώτες και επιχειρηματίες Πελάτες
συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Για την Eurobank
Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε οκτώ χώρες,
σύνολο ενεργητικού €72,9 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 17.000 εργαζόμενους.
Με συνολικό δίκτυο άνω των 970 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 ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Με δύο
διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα

κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, ανεξάρτητο δίκτυο private banking και ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία
του Ομίλου εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο πελατολόγιό της.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον
τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία και στην
Ουκρανία
Για την KKR
Η KKR αποτελεί κορυφαία διεθνή επενδυτική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται επενδύσεις σε περιουσιακά
στοιχεία μιας πλειάδας κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), ενέργειας,
υποδομών, ακίνητης περιουσίας, πιστωτικών κεφαλαίων και hedge funds. Σκοπός της KKR είναι η επίτευξη
ελκυστικών επενδυτικών αποδόσεων μέσω της εφαρμογής μίας υπομονετικής και πειθαρχημένης
επενδυτικής προσέγγισης, της απασχόλησης προσώπων παγκόσμιου βεληνεκούς, και της επιδίωξης
ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στο επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων. Η KKR επενδύει τα ίδια
κεφάλαιά της μαζί με τα κεφάλαια των συνεταίρων της και δημιουργεί ευκαιρίες για άλλους μέσω της
δραστηριοποίησής της στις κεφαλαιαγορές. Οι αναφορές στις επενδύσεις της KKR δύναται να περιλαμβάνουν
τις δραστηριότητες των υποστηριζόμενων από αυτή κεφαλαίων (sponsored funds). Για πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της KKR
στη διεύθυνση www.kkr.com και στο Twitter @KKR_Co.
Για την Pillarstone
Η Pillarstone είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως
συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια
της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των
ισολογισμών τους. Η πλατφόρμα παρέχει μακροπρόθεσμα κεφάλαια και λειτουργική τεχνογνωσία για να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω μην εξυπηρετούμενα και μη κύρια (non-core)
ανοίγματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν αξία. Αποτελεί
μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων
μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων
κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η KKR Credit.

Για την EBRD
Η EBRD είναι μία πολυμετοχική τράπεζα επενδύσεων, η οποία έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση της προόδου
προς τις οικονομίες προσανατολισμένες στην αγορά και την προώθηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών σε περισσότερες από 30 χώρες, από το Μαρόκο ως την Μογγολία και από την Αίγυπτο ως την
Εσθονία. Η EBRD ανήκει σε 65 χώρες, την Ε.Ε. και την EIB. Ακολουθήστε μας στο web, Facebook, Instagram,
Twitter και YouTube.
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