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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015

Συστημικές Τράπεζες

1)

α)

Κύρια θέματα ανά συστημική τράπεζα
i) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ)
Τον Ιανουάριο του 2015, το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του στο Δ.Σ. της ΕΤΕ να
προχωρήσει στην συγχώνευση δι’ απορρόφησης της Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την MIG
ΑΕΕΑΠ. Η Πανγαία ΑΕΕΑΠ κατέχει το 96,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της MIG ΑΕΕΑΠ. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση έχει προταθεί να
πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των
ανωτέρω εταιριών.
Τον Σεπτέμβριο 2014 το ΤΧΣ είχε δώσει τη συγκατάθεσή του στην ΕΤΕ, προκειμένου
η Finansbank να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) χωρίς
δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, αλλά μέσω δημόσιας προσφοράς.
Στις 20 Μαρτίου του 2015 η ΕΤΕ και η Finansbank ανακοίνωσαν ότι έλαβαν από
κοινού την απόφαση να μην προχωρήσει η διαδικασία προσφοράς μετοχών της
Finansbank στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης με βάση το υφιστάμενο
χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να παρακολουθούν
στενά τις συνθήκες των κεφαλαιαγορών με την προοπτική της πιθανής
επανεκκίνησης της διαδικασίας εντός του α’ εξαμήνου του 2015.
Τον Ιούνιο του 2015 η Εθνική Τράπεζα ανέβαλε τη διαδικασία προσφοράς των
μετοχών της Finansbank. Τον Ιούλιο του 2015 η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η
σχετική αίτηση αποσύρθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας. Η ΕΤΕ
και η Finansbank επεσήμαναν ότι θα συνέχιζαν να επεξεργάζονται τους όρους της
προσφοράς με σκοπό την πρόσβαση στις χρηματαγορές, σύμφωνα με όρους
αγοράς και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη άσκηση Παραστατικών Τίτλων
Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (warrants) της Εθνικής Τράπεζας κατά την οποία
ασκήθηκαν 1.844 warrants έναντι 15.174 μετοχών. Το Ταμείο εισέπραξε €70.955.
Μετά την άσκηση των warrants η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα
υποχώρησε κατά 0,0004% στο 57,24%.
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Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Τράπεζας.
ii) Τράπεζα Πειραιώς
Στις 17 Απριλίου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο
της διαδικασίας εξυγίανσης, η οποία προβλέπεται από το Νόμο 4261/2014, και
μετά από μια ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας, αποφάσισε τη
μεταβίβασή τους στην Τράπεζα Πειραιώς.
Τον Ιούνιο του 2015 η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Al Ahli Bank του
Kuwait K.S.C.P. (ABK) να διαθέσει το μερίδιό της (98,5%) στην Piraeus Bank Egypt
S.A.E. ("PBE"), την αιγυπτιακή θυγατρική της, με την επιφύλαξη της Κεντρικής
Τράπεζας της Αιγύπτου και άλλων κανονιστικών εγκρίσεων στην Αίγυπτο, την
Ελλάδα και το Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Τράπεζας.
iii) Eurobank
Τον Φεβρουάριο του 2015, το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του στο Δ.Σ. της
Eurobank προκειμένου να προβεί σε αλλαγές στη Διοίκηση μετά τις παραιτήσεις
του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου. Το Δ.Σ. αποφάσισε την εκλογή του κ. Νικόλαου
Καραμούζη ως Πρόεδρο και του κ. Φωκίωνα Καραβία ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
iv) Alpha Bank
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη άσκηση Παραστατικών
Δικαιωμάτων Τίτλων Κτήσης Μετοχών (warrants) της Alpha Bank κατά την οποία
ασκήθηκαν 13.800 warrants έναντι 102.239 μετοχών. Το ΤΧΣ εισέπραξε €49.034.
Μετά την άσκηση των warrants η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Alpha υποχώρησε κατά
0,0008 % στο 66,24 %.
Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της τράπεζας.
2)

Εκκαθαρίσεις
i) Από τον Ιανουάριο έως και τις 5 Μαρτίου 2015 το Ταμείο είχε εισπράξει
συνολικά €208,7εκ. από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες. Συγκεκριμένα, το Ταμείο
εισέπραξε από τους εκκαθαριστές τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα:
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Τράπεζες υπό εκκαθάριση
Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας
Proton Bank
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Probank
Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
First Business Bank
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου
Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτ. Μακεδονίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου
Σύνολο

Εισπράξεις από
Εκκαθαρίσεις
(ποσά σε €)
4.000.000
694.410
95.000.000
15.000.000
5.500.000
10.000.000
7.500.000
49.000.000
2.000.000
15.000.000
5.000.000
208.694.410,13

ii) Διαδικασία Εξυγίανσης της Πανελλήνιας Τράπεζας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, η ΤτΕ δήλωσε ότι η Πανελλήνια Τράπεζα δεν
διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια, ούτε κατόρθωσε να αντλήσει τα
απαιτούμενα κεφάλαια, που είχαν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της δεύτερης
άσκησης ανακεφαλαιοποίησης, μετά την άπρακτη παρέλευση και των τριών
προθεσμιών που της είχαν δοθεί γι΄ αυτό το σκοπό.
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 η ΤτΕ ενημέρωσε τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες ότι ξεκίνησε η διαδικασία «αγοράς και ανάληψης» της Πανελλήνιας
Τράπεζας και επίσης ενημέρωσε τις τράπεζες οι οποίες θα παρείχαν δεσμευτικές
προσφορές. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών ήταν η 8η Απριλίου και
τοπική ώρα 18:00. Στις 7 Απριλίου 2015, το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του στις
συστημικές τράπεζες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία
εξυγίανσης της Πανελλήνιας Τράπεζας.
3)

Εσωτερικά θέματα ΤΧΣ
i) Υπογραφή της τρίτης τροποποιητικής σύμβασης της Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
Το Φεβρουάριο του 2015, το Ταμείο προχώρησε στην υπογραφή της τρίτης
τροποποιητικής σύμβασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου και της ΤτΕ, με την οποία
παρατάθηκε η σύμβαση έως την 30/06/2015.

ii) Επιστροφή των ομολόγων του ΕΤΧΣ και μείωση του Κεφαλαίου του ΤΧΣ
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης στις 26/02/2015 και σύμφωνα με τη Κύρια
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, όπως τροποποιήθηκε και σε συμφωνία με
τη δήλωση του Eurogroup στις 20/02/2015, το ΤΧΣ προχώρησε στην επιστροφή των
αδιάθετων ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
ονομαστικής αξίας € 10.932.903.000, στον ΕΤΧΣ στις 27/02/2015. Επιπλέον, το ΤΧΣ
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προχώρησε στη μείωση του καταβεβλημένου κεφαλαίου του κατά το ποσό των €
10.932.903.000.
iii) Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό
Συμβούλιο του ΤΧΣ
Στις 6 Μαρτίου 2015 η κα. Κερασίνα Ραυτοπούλου αντικατέστησε τον κ. Αβραάμ
Γούναρη ως νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, εκπροσωπώντας το
Υπουργείο Οικονομικών.
iv) Μεταφορά ποσού € 555,6εκ. στο Ελληνικό Δημόσιο
Το Ταμείο εισέπραξε τον Δεκέμβριο του 2012 από τις ελληνικές τράπεζες εφάπαξ
προμήθεια της τάξης των €555,6 εκ. σύμφωνα με την 21ης Δεκεμβρίου 2012
Τροποποίηση της από 28 Μαΐου 2012 Σύμβασης Προεγγραφής και του Νόμου
4093/2012 (πρώτο άρθρο, υποπαράγραφος Δ. 1 σημείο 2.α). Η εφάπαξ προμήθεια
θεωρήθηκε έσοδο του Ελληνικού Κράτους σε ενοποιημένη βάση.
Στις 19 Μαρτίου του 2015, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο νόμος (Ν. 4320/2015,
ΦΕΚ Α29/19.05.2015) ο οποίος επέβαλε την μεταφορά του ποσού € 555,6εκ καθώς
και των δεδουλευμένων τόκων έως την 21η Δεκεμβρίου του 2012, από το
λογαριασμό του ΤΧΣ που διακρατούσε στην ΤτΕ, στην Ελληνική Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τον Νόμο το ΤΧΣ μετέφερε το ποσό των € 555,9εκ. στο Ελληνικό κράτος
την ίδια ημέρα.
v) Τοποθέτηση του 90% των διαθέσιμων μετρητών του ΤΧΣ σε λογαριασμό
διαχείρισης διαθεσίμων στην ΤτΕ
Στις 19 Μαρτίου 2015 ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο νόμος (Ν. 4320/2015 ΦΕΚ
A29/19.05.2015) ο οποίος προέβλεπε την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του
ΤΧΣ (Ν. 3864/2010), σύμφωνα με την οποία το ΤΧΣ υποχρεούται να τοποθετεί τα
διαθέσιμα μετρητά ως εξής: το 10% σε ένα ειδικό έντοκο λογαριασμό στην ΤτΕ και
το 90% σε ένα λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων με την ΤτΕ. Τα μετρητά στο
λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων θα τοποθετηθούν σε repos, reverse repos, σε
θέσεις αγοράς/επαναπώλησης και πώλησης/επαναγοράς, με αντισυμβαλλόμενο το
Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 11 (ζ) του άρθρου 15 του νόμου
2469/1997. Στις 19 Μαρτίου 2015 το ΤΧΣ μετέφερε το 90% των διαθέσιμων
μετρητών ύψους € 309,409,778, στο λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων της ΤτΕ.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4323/2015 (ΦΕΚ 43/27.04.2015) και τη σχετική συμφωνία με
το Υπουργείο Οικονομικών, τον Ιούνιο του 2015 το ΤΧΣ μετέφερε τα υπόλοιπα
διαθέσιμα μετρητά στο λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων της ΤτΕ.
vi) Διοικητικές Αλλαγές
Τον Μάρτιο του 2015 οι κ.κ. Χρ. Σκλαβούνης, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου
του ΤΧΣ, S. Wilcke και Ι. Ζαφειρίου, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Γενικού Συμβουλίου
του ΤΧΣ, υπέβαλαν την παραίτησή τους στον Υπουργό Οικονομικών, η οποία έγινε
αποδεκτή. Η διαδικασία αντικατάστασής τους ξεκίνησε μέσω δημόσιας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 1η Απριλίου 2015. Εν τω μεταξύ, το Γενικό
Συμβούλιο διατηρεί την απαρτία του συνεδριάζοντας με τα υπόλοιπα έξι μέλη.
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Στις 8 Μαΐου 2015, η κα. Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του
ΤΧΣ, υπέβαλε την παραίτησή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία έγινε
αποδεκτή.
Στις 25 Μαΐου 2015, ο κ. Γεώργιος Μιχελής διορίστηκε Πρόεδρος του Γενικού
Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου Σκλαβούνη, ο οποίος παραιτήθηκε
στις 23 Μαρτίου 2015. Ο κ. Pierre Mariani ήταν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Ταμείου μέχρι τις 25 Μαΐου 2015.
Στις 18 Ιουνίου 2015, ο κ. Ηλίας Καρακίτσος και ο κ. Jon Sigurgeisson διορίστηκαν
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 435/18.06.2015) ως μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου μετά
την παραίτηση των κ.κ. Stephan Wilcke και Ιωάννη Ζαφειρίου.
vii) Εκτελών χρέη CFO/COO ΤΧΣ
Μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, CFO/COO του ΤΧΣ, τον Ιούνιο
του 2015 το Ταμείο όρισε την κα. Ευαγγελία Χατζητσάκου ως εκτελούσα χρέη
Διευθύντριας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
viii) Προϋπολογισμός ΤΧΣ για το 2015
Τον Μάρτιο του 2015 ο προϋπολογισμός του ΤΧΣ εγκρίθηκε από το Γενικό
Συμβούλιο του ΤΧΣ και υπεβλήθη στον Υπουργό Οικονομικών.

ix) Οικονομικά αποτελέσματα ΤΧΣ
Στις 30 Απριλίου 2015 το ΤΧΣ εξέδωσε την ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη
δωδεκάμηνη χρήση του 2014 και στις 29 Ιουνίου 2015 το ΤΧΣ ανακοίνωσε τις
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2015.
- ΤΕΛΟΣ –
Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν
ανήκει στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η
συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του
δημοσίου συμφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
κα. Τόνια Πέτροβιτς
Τηλέφωνο: 215 5606980
Email: tpetrovits@hfsf.gr
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