Απάντηση/Παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε Αίτηση Μετόχου κ. Γ.
Κυριακόπουλου για χορήγηση πληροφοριών κατά το άρθρο 39 παρ. 4 Κ.Ν.
2190/1920
Η Τράπεζα έλαβε την από 20 Ιουλίου 2018 Αίτηση παροχής πληροφοριών κατά το
άρθρο 39 παρ. 4 Ν 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο “4. Μετά από αίτηση

οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία
σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας,
ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων”, επί της οποίας (μολονότι δεν αφορά
άμεσα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) παρέχει τις ακόλουθες απαντήσεις διευκρινίσεις προς τον ερωτώντα Μέτοχο:
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2015
Δεδομένου ότι:
 η ΕΤΕ πέρασε το πρόσφατο stress test παρά το ότι δεν είχε επιτευχτεί η
πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ούτε της Banka Romanesca, ενώ
παράλληλα το τίμημα της πώλησης της FINANSBANK επεστράφη στο ΤΧΣ
καθιστώντας αχρείαστη την εξ αρχής συμβολή του,


έχουν πωληθεί σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που κατείχε η Τράπεζα
πολύ πριν το 2015 και εισπράχτηκαν τουλάχιστον περί τα 4 δισ. ευρώ !!
(ήτοι για την FINANSBANK 2.750 εκατ, για τoν ΑΣΤΕΡΑ 298 εκατ, για
την NBGI Private Equity Ltd 288 εκατ και για την United Bulgarian Bank
A.D 610 εκατ), ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί στο ποσό της ΑΜΚ του 2015,
που τότε δεν "μπορούσε να καλύψει" η Τράπεζα και κατέφυγε στους
σωτήρες ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ,



το δυσμενές σενάριο των stress test του 2015 δεν επαληθεύτηκε ενώ
αντιθέτως απέχει πολύ από την πραγματικότητα,

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που σας απευθύνω είναι:
1. Ήταν τελικά αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 ;
2. Μια διοίκηση που σέβεται την περιουσία των μετόχων της , έπρεπε να
αντιδράσει στην ανακεφαλαιοποίηση η όχι; Υπάρχει έστω κάποια γραπτή
διαφωνία της τότε διοίκησης;
3. Χωρίς αυτή την AMK θα ήταν ή όχι η ΕΤΕ στην ίδια ή παρόμοια θέση με
την σημερινή σήμερα , πλην όμως δεν θα είχαν απωλέσει την περιουσία
τους οι χιλιάδες μέτοχοι σας το 2015;
4. Σκοπεύετε συνεπώς να εκκινήσετε
την διαδικασία εξέτασης
αποζημίωσης προς τους χιλιάδες μετόχους σας που ζημιώθηκαν από την
καταστροφική ανακεφαλαιοποίηση του 2015, στα πρότυπα των
αντίστοιχων κινήσεων σε όλη την Ευρώπη όπως πχ της πρότασης της

SANTANDER προς στους μετόχους της BANCO POPULAR ,την οποία
εξαγόρασε, περί δωρεάν συμμετοχής σε νέους τίτλους υπό έκδοση;
5. Έχουν διενεργηθεί, και που είναι διαθέσιμες, οι αποτιμήσεις από
ανεξάρτητο εκτιμητή που προβλέπει το άρθρο 6Α του Ν 3864/10, ώστε
να διασφαλιστεί η αρχή NCWO (No Creditor Worst Off) ,η αρχή της μη
χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή ,για τους κατόχους των μετοχών
σας πριν την ΑΜΚ του 2015;
Η ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2015 (όπως ομοίως και αυτές
των ετών 2013 και 2014) συνιστά συμμόρφωση προς Αποφάσεις της Εποπτικής της
Αρχής (Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ), σύμφωνα με το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εποπτεία αυτή και σύμφωνα με τα όσα απορρέουν
για την υποχρέωση υλοποίησης των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, δυνάμει
των Συμβάσεων Δημοσιονομικής Στήριξης και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας που
ενσωμάτωσε τα παραπάνω. Αφετέρου υλοποιήθηκε αυτή, συμφώνως προς τα
προβλεπόμενα στον ν.3864/2010 που αποτέλεσε το νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς για
το Σύνολο των Ενεργειών της ανακεφαλαιοποίησης όλων των συστημικών Τραπεζών
στη χώρα, και, κατόπιν των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές και άλλες Αρχές που
προβλέπονταν από τον ν.3864/2010, τον εταιρικό νόμο 2190/1920 καθώς και το δίκαιο
της κεφαλαιαγοράς.
Η, δε, εφαρμογή των μέτρων Κατανομής Βάρους στα πρόσωπα που προβλέπει το
άρθρο 6α ν.3864/2010, δηλαδή στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων
υποχρεώσεων της Τράπεζας, βασίστηκε στην προβλεπόμενη από τον νόμο (παρ. 4 αρ.
6α ν.3864/2010) Εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδόθηκε κατόπιν
σχετικής αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή που ενήργησε για λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ορίζει ο νόμος.
Κατά συνέπεια, η διοίκηση της ΕΤΕ κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 ενήργησε
συμμορφούμενη προς το νόμο και τις Αποφάσεις της αρμόδιας εποπτικής της αρχής,
προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία τόσον των μετόχων της, όσον και των
προσώπων που προβλέπει το ανωτέρω νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Δεν υφίστατο επομένως για την ΕΤΕ - όπως και για όλες τις διοικήσεις των συστημικών
τραπεζών, στις οποίες λάμβανε χώρα η ίδια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης –
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς τη διενέργεια ή μη των ουσιαστικότερων
σταδίων της εν λόγω ανακεφαλαιοποίησης (όπως λ.χ. της απόφασης για την εφαρμογή
των μέτρων Κατανομής Βάρους).
Και σε κάθε περίπτωση, η ανακεφαλαιοποιηση 2015 (όπως και οι προηγούμενες), και
μάλιστα οι ειδικότεροι οικονομικοί και νομικοί όροι της αύξησης κεφαλαίου και των
προπαρασκευαστικών εταιρικών πράξεων (αναλογία reverse split, συνένωση μετοχών,
τιμή διάθεσης νέων μετοχών, τροποποιήσεις καταστατικού) εγκρίθηκαν από το
ανώτατο συλλογικό όργανο της Τράπεζας (Γενική Συνέλευση), με συντριπτική
πλειοψηφία επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, και με θετική
ψήφο του δικαιούμενου ψήφου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

