Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016

1)

Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση

a)

Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Πώληση των ομολόγων έκδοσης ΕΤΧΣ
Από την 14η Απριλίου του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»)
επιτρέπει στις τράπεζες να πωλήσουν τα ομόλογα έκδοσης ΕΤΧΣ προς τα μέλη του
Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων του Δημοσίου Τομέα που
συστάθηκε με την απόφαση 2015/774 του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΚΤ σχετικά με το
πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (το
πρόγραμμα "PSPP") και είναι απολύτως σύμφωνο με τους όρους που διέπουν το πρόγραμμα PSPP
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της 10ης Μαρτίου
2016, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζει την έκδοση και το όριο του μεριδίου του εκδότη που
ισχύουν για το ΕΤΧΣ.
β)

Θέματα που αφορούν τις συστημικές τράπεζες

i)

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σύναψε οριστική συμφωνία για την πώληση του 100%
της συμμετοχής της στα 11 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών που κατέχει άμεσα ή έμμεσα
και τα οποία διαχειρίζεται η NBGI Private Equity Limited, σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών
τα οποία διαχειρίζεται η Deutsche Bank Private Equity και η Goldman Sachs Asset Management.
Το Δεκέμβριο του 2015 το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του να προχωρήσει στην υπογραφή της
συμφωνίας αναφορικά με την πώληση της συμμετοχής που η ΕΤΕ κατέχει άμεσα ή έμμεσα και
διαχειρίζεται η NBGI PE. Το συμφωνημένο τίμημα για τη συναλλαγή ανήλθε στο ποσό των €288
εκατ.
Στις

8 Απριλίου 2016 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι η Εποπτική Αρχή των
Τουρκικών Τραπεζών ενέκρινε την πώληση του 99,81% των μετοχών της Finansbank A.S. στην
Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται επίσης και
σε άλλες εγκρίσεις ρυθμιστικών αρχών, και συγκεκριμένα στην έγκριση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού της Τουρκίας, της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς και του Τουρκικού
Υπουργείου Οικονομικών.
Στις 15 Ιουνίου 2016, η ΕΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της συμμετοχής της στη
Finansbank A.Ş. (99,81%) στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB). Η μεταβίβαση συμπεριλαμβάνει
τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στη Finans Finansal Kiralama A.Ş. (29,87%), στη Finans Yatırım
Menkul Degerler A.Ş. (0,2%), και στη Finans Portfoy Yonetimi A.Ş. (0,02%). Επιπρόσθετα η QNB

αποπλήρωσε το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους $910εκ., που η ΕΤΕ είχε χορηγήσει στη
Finansbank, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου €3,6 δισ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το α' τρίμηνο του
2016
αυξήθηκε
περίπου
κατά
740
μβ
και
ανήλθε
στο
21.8%.
Αυτή
η κεφαλαιακή ενίσχυση θα ανοίξει τον δρόμο για την αποπληρωμή, μετά από έγκριση του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των €2,0δισ. υπό αίρεση
μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).
Στις 26 Μαΐου 2015, οι κ.κ Kurt Geiger και Mike Aynsley εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του ΔΣ, αναπληρώνοντας τις κενές θέσεις του των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του
ΔΣ. Στις 30Ιουνίου 2016, η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι η κα. Marianne Økland εξελέγη ως ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου
Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Kurt Geiger.
Σε συνέχεια της από τις 17ης Ιουνίου 2016 ανακοίνωσης της ΕΤΕ αναφορικά με τη διαδικασία
6ης άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν
ασκήθηκε κανένα Warrant επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του ΤΧΣ.
Στις 30 Ιουνίου 2016 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ έλαβε μέρος.

ii)

Τράπεζα Πειραιώς

Στις 15 Ιανουαρίου 2016, ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.
Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
3/347/12.07.2005 και του Ν.3016/2002, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώσε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια των παραιτήσεων των
κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη
Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David
Hexter και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander
Blades και Andreas Schultheis.
Στις 4 Ιανουαρίου 2016 (5η άσκηση) δεν ασκήθηκε κανένα Warrant επί μετοχών εκδόσεως
της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Στις 21 Απριλίου 2016, ο κ. Andreas Schultheis παραιτήθηκε από τη θέση του ως μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώσε ότι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 έληξαν οι τελευταίες Εγγυήσεις
του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) που χρησιμοποιούσε η Τράπεζα για την άντληση
ρευστότητας στο πλαίσιο του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για
την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης». Η Τράπεζα έχει ήδη
αποπληρώσει από το Μάιο 2014 τις Προνομιούχες Μετοχές (Πυλώνας Ι) που κατείχε το Δημόσιο
στο κεφάλαιο της Τράπεζας, ενώ από το Σεπτέμβριο 2015 έχει επιστρέψει και το σύνολο των
“Ειδικών Ομολόγων” που χρησιμοποιούσε (Πυλώνας ΙΙΙ).
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποπλήρωσε στο ακέραιο όλους τους Πυλώνες του
ν. 3723/2008 χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε ζημία για τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις που της
παρείχε το Δημόσιο, ενώ παράλληλα το Ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει από την Τράπεζα, για
τους Πυλώνες ΙΙ & ΙΙΙ προμήθειες συνολικού ύψους €675 εκατ. περίπου.

Στις 26 Μαΐου 2016 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε μέρος.
Στις 8 Ιουνίου 2016, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε, σε συνέχεια των παραιτήσεων των
ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών, κ.κ. Α. Αθανασίου και Π. Παππά, και κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., την εκλογή των κ.κ. Karel De Boeck και Arne
Berggren ως νέα ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.
Στις 8 Ιουνίου 2016, η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου
αναδιάρθρωσής της, έχει συνάψει συμφωνία με την Wert Red Sarl, εταιρεία Λουξεμβούργου που
ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Varde Partners, για την πώληση 18.551.880 μετοχών της θυγατρικής της
Trastor ΑΕΕΑΠ, που αντιστοιχούν στο 33,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο πλαίσιο
της ως άνω συμφωνίας, η Wert θα συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor
με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων της, η οποία θα
αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα της Trastor.
Στις 29 Ιουνίου 2016, ο κ. Γεώργιος Πουλόπουλος εξελέγη νέο μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος. Ο κύριος Πουλόπουλος ανέλαβε την άσκηση των καθηκόντων του
Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το διορισμό του νέου
Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο κ. Σταύρος Λεκκάκος παραιτήθηκε από τη θέση του προσωρινού
Διευθύνοντος Συμβούλου και θα παραμείνει Μη Εκτελεστικός Β’ Αντιπρόεδρος.

iii) Alpha Bank
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά την από 24 Μαρτίου 2016 συνεδρίασή του, εξέλεξε
ως νέο Μέλος τον κ. Jan Vanhevel, σε αντικατάσταση του κ. Μηνά Τάνες, Αντιπροέδρου και
Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους, από την 21 Απριλίου 2016.
Στις 17 Μαΐου 2016, οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σε δεσμευτική συμφωνία
για την εκχώρηση της διαχείρισης χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες
ελληνικές επιχειρήσεις σε μια πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone.
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση
σε συνεργασία με την ΚΚR και τις τράπεζες, υπό την προϋπόθεση της τελικής έγκρισης από το Δ.Σ.
της EBRD.
Σε συνέχεια της από τις 27 Μαΐου 2016 ανακοίνωσης της Alpha Bank αναφορικά με τη διαδικασία
της 6ης άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις
16 Ιουνίου 2016 ότι δεν ασκήθηκε κανένα Warrant επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής
του ΤΧΣ.
Στις 30 Ιουνίου 2016 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε μέρος.

iv) Eurobank
Την 1η Μαρτίου 2016 η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά
του συνόλου των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη
θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”), σε συνέχεια λήψεως
των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος, η Postbank
καθίσταται η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις
χορηγήσεις και προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσεώς της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά,

καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσεως στους τομείς λιανικής τραπεζικής και
τραπεζικής επιχειρήσεων.
Στις 17 Μαΐου 2016, οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σε δεσμευτική συμφωνία
για την εκχώρηση της διαχείρισης χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες
ελληνικές επιχειρήσεις σε μια πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone.
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση
σε συνεργασία με την ΚΚR και τις τράπεζες, υπό την προϋπόθεση της τελικής έγκρισης από το Δ.Σ.
της EBRD.
Στις 20 Μαΐου 2016, η Eurobank ανακοίνωσε ότι οι ρουμανικές θυγατρικές Bancpost και ERB Retail
Services, και η Ολλανδική θυγατρική ERB New Europe Funding, ήλθαν σε δεσμευτική συμφωνία με
την ProsperoCapital, χρηματοδοτούμενη από μια κοινοπραξία επενδυτών που αποτελείται από το
IFC και το Kruk, σχετικά με την ανάθεση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους
€ 170 εκ. μικτή λογιστική αξία (€ 597 εκ. συνολικά απλήρωτα υπόλοιπα).
Στις 15 Ιουνίου 2016 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε μέρος. Εξέλεξε ως νέα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Lucrezia Reichlin και τον κο Jawaid
A. Mirza, η θητεία των οποίων λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου 2018.

2)

Τράπεζες υπό εκκαθάριση

i)

Εισπράξεις από εκκαθαρίσεις

Τον Μάρτιο του 2016 το ΤΧΣ εισέπραξε €30εκ. από την ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

3)

Εσωτερικά Θέματα του Ταμείου

i) Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΤΧΣ
Στις 15 Ιανουαρίου 2016, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ από τους κο Fransesco Papadia, κα Julia Kiraly, κο Eric
Rajendra, κο Παναγιώτη Δουμάνογλου, κο Αιμίλιο Αυγουλέα και κο Peter Yngwe, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, όπως δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» της 15ης
Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή Επιλογής έχει διάρκεια δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται.
Στις 4 Απριλίου 2016, ο κ. Lars Nyberg διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Επιλογής με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών μετά την παραίτηση του κ. Eric Rajendra στις 18 Μαρτίου 2016.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να υπογράψει τις συμβάσεις της Intertrust και Korn
Ferry σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Επιτροπή Επιλογής, όσον αφορά υπηρεσίες
γραμματειακής υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες προσλήψεων.

ii) Ορισμός Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Διευθυντή Επενδύσεων του
ΤΧΣ
Στις 20 Ιανουαρίου 2016 η κα Ευαγγελία Χατζητσάκου ορίστηκε ως Διευθύντρια Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών και ο κος Δημήτρης Κουρκουλάκος ορίστηκε ως Διευθυντής Επενδύσεων
του ΤΧΣ.
iii) Προϋπολογισμός 2016 του ΤΧΣ
Στις 20 Ιανουαρίου 2016 ο προϋπολογισμός του ΤΧΣ για το 2016 εγκρίθηκε από το Γενικό
Συμβούλιο, μαζί με την υιοθέτηση των επιχειρηματικών στόχων και πρωτοβουλιών.
iv) Έργο για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου
2015, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, παρουσίασε και εφάρμοσε
ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για να ενισχύσει το
συντονισμό μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει τις αναδιαρθρώσεις των δανείων των μεγάλων
επιχειρήσεων, και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς.
Στις 9 Φεβρουαρίου του 2016, επιλέχθηκε η Mc Kinsey & Company ως διεθνής σύμβουλος για το
έργο της προετοιμασίας και εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης
των μεγάλων επιχειρήσεων και των οικονομικών τομέων, σύμφωνα με την απαίτηση του
Μνημονίου Συνεργασίας.
Το έργο ολοκληρώθηκε και η σχετική μελέτη εστάλη στους Θεσμούς, το Υπουργείο Οικονομικών, το
Υπουργείο Οικονομίας και την ΤτΕ στις 27 Απριλίου 2016. Το έργο περιελάμβανε πέντε βασικούς
άξονες, ως εξής:
 Εντοπισμός και ιεράρχηση των εμποδίων για την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων
δανείων μεγάλων επιχειρήσεων
 Πρόταση για ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ των τραπεζών
 Ορισμός μιας υψηλού επιπέδου περιμέτρου των προβληματικών εταιρειών και κλάδων
 Αξιολόγηση των σημερινών σχετικών δυνατοτήτων στον τραπεζικό τομέα
 Προτάσεις για την επέκταση της συμμετοχής των αγορών κεφαλαίων
Στις 13 Ιουνίου 2016, το ΤΧΣ διοργάνωσε μια εκδήλωση, όπου παρουσίασε τα κύρια ευρήματα της
μελέτης, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των
αρμόδιων Υπουργείων, της ΤτΕ και των συστημικών τραπεζών. Μετά από αυτό, η πλήρης έκθεση
διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες.

v) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του ΤΧΣ
Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, το ΤΧΣ εξέδωσε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την
εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 και την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30
Σεπτεμβρίου 2015.
vi) Αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συστημικών Τραπεζών
Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς
συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, θα υλοποιήσει πρόγραμμα αξιολόγησης
των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση θα
εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό και
νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές
απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη
δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος.
Για την εκπλήρωση του έργου το ΤΧΣ, το οποίο λαμβάνει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), διεξήγαγε διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο
η εταιρία Spencer Stuart επιλέχθηκε ως η προτιμώμενη εταιρεία συμβούλων.

