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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 

 

Σε µια κοµβικής σηµασίας συγκυρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και για την 

ελληνική οικονοµία, η σύνθετη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και στρατηγικής 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού µας συστήµατος έχει οδηγήσει στη συγκρότηση 

τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών οµίλων οι οποίοι είναι σε θέση να συνεχίσουν να 

συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη χρηµατοδότηση των υγιών δυνάµεων της ελληνικής 

οικονοµίας και να παίξουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση 

και επιστροφή στην ανάπτυξη. Τα παραπάνω τόνισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος µιλώντας σήµερα (30.04.2013) στην Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

 

Αναφερόµενος στις τρέχουσες εξελίξεις, ο κ. Νανόπουλος επεσήµανε ότι «το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, συνεκτιµώντας όλα τα δεδοµένα και τις συνθήκες, 

αποφάσισε, όπως γνωρίζετε, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την άµεση και πλήρη 

ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της, για την 

άντληση συνολικών κεφαλαίων  €5,839 δισ., καλυπτόµενη εξ ολοκλήρου από το Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Συνοψίζοντας τους λόγους που επέβαλαν 

αυτή την απόφαση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας υπογράµµισε ότι «το 

εγχείρηµα εξεύρεσης του 10% ιδιωτικής συµµετοχής, εγχείρηµα εξαιρετικά σύνθετο και 

δύσκολο, αξιολογήθηκε ότι ειδικώς για την Eurobank, παρουσίαζε πρόσθετες σοβαρές 

αντικειµενικές δυσχέρειες και ιδιαιτερότητες που δεν παρατηρούνται στις υπόλοιπες 

συστηµικές τράπεζες». Ειδικότερα, ο κ. Νανόπουλος εξήγησε ότι «η αναστολή των 

διαδικασιών συγχώνευσης προσδίδει εξαιρετικά µεγάλη ασάφεια στην επενδυτική 

πρόταση (investment case). Οι υποψήφιοι επενδυτές δεν γνωρίζουν αν η Eurobank θα 

ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία, ή αν και µε ποιους οικονοµικούς όρους θα προχωρήσει 

σε συγχώνευση, και ποια θα µπορούσε να είναι η σχέση ανταλλαγής των µετοχών σε ένα 

τέτοιο ενδεχόµενο. Κατά συνέπεια, µε δεδοµένη αυτή την αβεβαιότητα, δεν ήταν δυνατή η 

εκτίµηση της µετοχικής αξίας».  

Επίσης σηµείωσε ότι, «µε την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης της Εθνικής, η 

Eurobank στερείται πλέον της παραδοσιακής µετοχικής της βάσης καθώς οι µέτοχοι της 

έχουν υποκατασταθεί από το 85% της Εθνικής στο µετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. Οι 

δε µέτοχοι αυτοί έχουν γίνει πλέον µέτοχοι της Εθνικής». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «από 

την 5.10.2012, ηµεροµηνία υποβολής της ∆ηµόσιας Πρότασης της Εθνικής προς τους 

µετόχους της Eurobank, η Τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε στρατηγικές 

κινήσεις (εξαγορά άλλων τραπεζών ή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), µε συνέπεια 

την απώλεια σηµαντικών ευκαιριών για την ενίσχυση της καθαρής της θέσης και για την 

αξιοποίηση συνεργειών, που θα καθιστούσαν πιο ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές τη 

συµµετοχή στην αύξηση κεφαλαίου». 

 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eurobank κ. 

Ευθύµιος Χριστοδούλου ανέφερε µεταξύ άλλων πως «η Eurobank βρίσκεται σήµερα 



σε ένα κοµβικό σηµείο, στο τέλος ενός κύκλου και στην απαρχή ενός νέου. Αυτή η 

µεταβατική περίοδος θα είναι βραχεία και απαιτεί τη συµβολή όλων για την 

αναδιοργάνωση της Τράπεζας ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν στον ιδιωτικό 

τοµέα, δηλαδή να επιτελέσει τον πραγµατικό της ρόλο, ως η κατ’ εξοχήν ιδιωτική 

τράπεζα της χώρας. Όπως γνωρίζουµε, η κρίση στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, δεν είχε 

στη χώρα και στις ελληνικές τράπεζες το ίδιο σηµείο εκκίνησης όπως στις υπόλοιπες 

χώρες. Οι ελληνικές τράπεζες ανέλαβαν την υποχρέωση να διευκολύνουν το ∆ηµόσιο 

στην προσπάθεια µείωσης του υπέρµετρου χρέους, µε επίπτωση µεγάλες απώλειες για 

τους µετόχους. Οι τράπεζες υπέστησαν τις συνέπειες της δηµοσιονοµικής κρίσεως και 

της ύφεσης». Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι η επιστροφή της Τράπεζας 

στον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί άµεση προτεραιότητα, µε πιο σηµαντικό το ρόλο του 

προσωπικού. Συγκεκριµένα ανέφερε «το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Eurobank ήταν 

πάντα το προσωπικό της, το οποίο ήταν και είναι ένα βήµα µπροστά από τις εξελίξεις, 

µε κριτήριο την καινοτοµία και µε γνώµονα το συµφέρον του πελάτη. Γι’ αυτό υπάρχει 

ανάγκη να διατηρηθεί στο ακέραιο ώστε και η Τράπεζα να διατηρήσει την αξία της και 

να συµβάλει στην προσπάθεια της χώρας µας να βγει από τη σηµερινή στενωπό».   

 

 

Αναφερόµενος στις προοπτικές που ανοίγονται µε την ολοκλήρωση της 

ανακεφαλαιοποίησης ο κ. Νανόπουλος επεσήµανε ότι «το ∆.Σ. συζήτησε τις ευρύτερες 

συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στο τραπεζικό σύστηµα και τον ενεργό ρόλο που η 

Eurobank, ως µια εκ των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, θα µπορούσε να 

διαδραµατίσει στις διαδικασίες αναδιάταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο 

αυτό, αξιολογήθηκε πως η Τράπεζα θα µπορούσε και θα έπρεπε να αποτελέσει έναν 

από τους πυλώνες  στους οποίους θα στηριχθεί η περαιτέρω αναδιάταξη του 

συστήµατος. Παράλληλα, εφόσον οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη µη 

πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, η Eurobank θα υποβάλει, ως οφείλει, ένα 

ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα επιτρέψει την ταχεία προσέλκυση 

κεφαλαίων, ιδιωτικών, θεσµικών ή και στρατηγικών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Το σχέδιο αυτό, 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τα νέα δεδοµένα της ελληνικής και της διεθνούς 

τραπεζικής αγοράς, θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της 

Eurobank, τη διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής της αξίας, την πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές και την ταχύτατη επιστροφή της σε οργανική κερδοφορία 

κατοχυρώνοντας την ικανότητα της Τράπεζας να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη».  

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε:  

1. τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε ταυτόχρονη µείωση 

του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών της, µέσω συνένωσής τους µε 

αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές µετοχές σε µία (1) νέα κοινή µετοχή 

(reverse split), και µείωση της ονοµαστικής αξίας της νέας (προερχόµενης από 

το reverse split) κοινής µετοχής της σε 0,30 ευρώ. 

2. την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύµφωνα µε το ν. 

3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, για την 

άντληση συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, µε την έκδοση 3.789.317.357 νέων 

κοινών µετοχών, µε ανάληψη του συνόλου αυτών από το Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, έναντι εισφοράς ίσης αξίας οµολόγων 



κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενηµερώθηκε για την εκλογή, σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ, της κ. Αγγελικής Ν. Φράγκου, 

και των κ.κ. Γεωργίου Α. ∆αυίδ, Νικολάου Μ. Στασινόπουλου, ∆ηµητρίου Γ. 

∆ηµόπουλου και Παύλου Κ. Μυλωνά, ως µη εκτελεστικών µελών, για το 

διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση της θητείας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την εκλογή των 

ανωτέρω µελών.  

 

 
 

 


