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OMΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ

Κυρίεσ και Κφριοι Μζτοχοι,
Εδϊ και τζςςερα χρόνια βιϊνουμε πρωτοφανείσ ςυνκικεσ ςτθν ελλθνικι οικονομία,
με πολλαπλάςιεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία.
Όπωσ προανζφερε ο Πρόεδροσ τθσ Σράπεηασ κφριοσ Ηανιάσ, θ μεγάλθ προςπάκεια
προςαρμογισ τθσ οικονομίασ, που ςυνοδεφτθκε από τεράςτιο κοινωνικό κόςτοσ,
μπορεί πλζον να επιδείξει ορατά αποτελζςματα. Θ Ελλάδα βρίςκεται κοντά ςτθν
ανάκτθςθ τθσ δθμοςιονομικισ τθσ ιςορροπίασ, παρά τθ βακειά και παρατεταμζνθ
φφεςθ που υπονομεφει τθν προςπάκεια. υγχρόνωσ ζχει επίςθσ επιτευχκεί
ουςιϊδθσ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Ζτςι, οι βαςικζσ αδυναμίεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχουν διορκωκεί ςε μεγάλο
βακμό. Με αυτά τα επιτεφγματα, θ ςυνακόλουκθ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ και θ
αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ χϊρασ ανοίγουν το δρόμο για επενδφςεισ.
Δίνουν ταυτόχρονα ελπίδεσ πωσ κα επιτευχκεί μια διατθριςιμθ αναςτροφι του
κλίματοσ, που κα οδθγιςει ςε ανάπτυξθ. Πρϊιμεσ ενδείξεισ ςτακεροποίθςθσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ κα μποροφςαν να εμφανιςτοφν ακόμθ και κατά τθ διάρκεια
του τρζχοντοσ ζτουσ.
Να μθ λθςμονοφμε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα
δζχτθκε ιςχυρζσ πιζςεισ ςε όλουσ τουσ κφριουσ άξονεσ δραςτθριότθτάσ του:
κεφαλαιακι επάρκεια, ποιότθτα ενεργθτικοφ, ρευςτότθτα και κερδοφορία.
Πράγματι, μζχρι τα μζςα του 2012, οι ςυνκικεσ ρευςτότθτασ παρζμειναν δφςκολεσ,
εξαιτίασ τθσ ςυνεχιηόμενθσ διαρροισ κατακζςεων, τθσ μείωςθσ τθσ αποταμιευτικισ
δυνατότθτασ των νοικοκυριϊν αλλά και τθσ αδυναμίασ των τραπεηϊν να αντλιςουν
ρευςτότθτα από τισ χρθματοαγορζσ, ενϊ θ προςφυγι των τραπεηϊν ςτον ζκτακτο
μθχανιςμό παροχισ ρευςτότθτασ (ELA), επιβάρυνε ςθμαντικά τθν οργανικι
κερδοφορία τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
Θ βελτίωςθ των προοπτικϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τα μζςα του 2012 είχε
κετικό αντίκτυπο και ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. θμειϊκθκε ουςιαςτικι επιςτροφι
των κατακζςεων (αφξθςθ κατά 12% ςε ςχζςθ με το τζλοσ του α’ εξαμινου 2012).
Αναιρζκθκαν οι περιοριςμοί τθσ ΕΚΣ όςον αφορά τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ.
Επιπλζον, οι τράπεηεσ, εν όψει τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςισ τουσ, ζλαβαν
τίτλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ, που μποροφν
να δοκοφν για τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα.
Παρά τα επιτεφγματα αυτά, θ προςπάκεια προφανϊσ δεν ζχει τελειϊςει. Σϊρα
πρζπει θ προςιλωςθ μασ να εςτιαςτεί ςτον πυρινα των μεταρρυκμίςεων που κα
βελτιϊςουν περαιτζρω τθν ανταγωνιςτικότθτα και με αυτό τον τρόπο κα
βελτιωκοφν οι προοπτικζσ ανάκαμψθσ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, κα ςυντελζςει
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και το εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία
ανακεφαλαιοποίθςθσ και αναδιάρκρωςισ του.

Κυρίεσ και Κφριοι Μζτοχοι,
Είςτε εδϊ ςιμερα για να εγκρίνετε μια ςθμαντικι αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Σράπεηασ. Ορκϊσ κα διερωτάςτε γιατί ηθτάμε τθ ςτιριξι ςασ.
Θα κυμόςαςτε ότι ςτισ αρχζσ του 2012, θ αναδιάρκρωςθ του δθμοςίου χρζουσ
δθμιοφργθςε άνευ προθγουμζνου απϊλειεσ για τουσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ και
ειδικότερα για τουσ μετόχουσ όλων των ελλθνικϊν τραπεηϊν. Μζςω του PSI, οι
ιδιϊτεσ επενδυτζσ αποδζχτθκαν αρχικά μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των
κρατικϊν ομολόγων που κατείχαν ςε ποςοςτό άνω του 50%. Σο Δεκζμβριο
ακολοφκθςε και το πρόγραμμα επαναγοράσ χρζουσ από το ελλθνικό δθμόςιο, το
οποίο οδιγθςε τισ ςυνολικζσ απϊλειεσ των κατόχων ομολόγων του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ςτο 75% τθσ ονομαςτικι τουσ αξίασ. Αυτό ςιμαινε για τισ τζςςερισ
ςυςτθμικζσ τράπεηεσ κεφαλαιακι ηθμιά που υπερζβθ τα 33 δις. Ευρϊ.
Είναι ςθμαντικό να τονίςω ότι για τθν ΕΣΕ, τθ μόνθ ςυςτθμικι τράπεηα που είχε
υπερβάλλουςα ρευςτότθτα –με λόγο δανείων προσ κατακζςεισ περίπου ςτο 80%
προ κρίςεωσ– που τοποκετικθκε ςε ελλθνικό χρζοσ, οι ηθμιζσ από το PSI ιταν
μακράν οι υψθλότερεσ. Ζφταςαν ςτο πρωτοφανζσ φψοσ των 12 δις. Ευρϊ. Και
ηθτάμε ςιμερα ζγκριςθ για μια αφξθςθ κεφαλαίου κατά 9,8 δις. Ευρϊ, ποςό που
υπολείπεται κατά 2 δις. Ευρϊ τθσ ηθμίασ από το PSI. Είναι προφανζσ, ότι θ ΕΣΕ κα
ιταν ςε κζςθ να αντζξει τθν οικονομικι κρίςθ χωρίσ εξωγενείσ κεφαλαιακζσ
ενιςχφςεισ αν δεν υπιρχε θ ανάγκθ για τθν αναδιάρκρωςθ μεγάλου μζρουσ του
δθμοςίου χρζουσ ςτο οποίο ςυμμετείχε.
Είναι ςθμαντικό να τονίςω ότι θ Εκνικι ζχει απορροφιςει με δικά τθσ κεφάλαια τισ
ηθμιζσ λόγω τθσ κατακόρυφθσ αφξθςθσ των επιςφαλειϊν, που προζρχονται από μθ
εξυπθρετοφμενα δάνεια. Θ βακειά φφεςθ των τελευταίων ετϊν ζχει οδθγιςει τα
δάνεια ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν τθσ αγοράσ ςε αφξθςθ από 7,7% ςτο
ςφνολο των δανείων το 2009, ςτο πρωτοφανζσ για τθν πρόςφατθ ελλθνικι ιςτορία
24,5% το Δεκζμβριο του 2012.
Αντίςτοιχα για τθν ΕΣΕ, κατά το 2012 θ δθμιουργία νζων επιςφαλειϊν κορυφϊκθκε
αφοφ ανιλκε ςε 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, οδθγϊντασ ςτθ διενζργεια προβλζψεων
που ζφκαςαν τα 2 δις. Ευρϊ ςε επίπεδο Σράπεηασ. Αξίηει να αναφερκεί ότι
ςυνολικά για το διάςτθμα 2010-2012, θ Σράπεηα ζχει καταγράψει προβλζψεισ για
εγχϊριεσ επιςφαλείσ δανειακζσ απαιτιςεισ φψουσ ςχεδόν 5 δις. Ευρϊ,
πολλαπλαςιάηοντασ το αρχικό (2009) απόκεμα των προβλζψεων κατά 4,2 φορζσ. Οι
προβλζψεισ αυτζσ καλφφκθκαν κατά το μεγαλφτερο μζροσ από τθν οργανικι
κερδοφορία τθσ Σράπεηασ ενϊ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ του δείκτθ
κάλυψθσ των επιςφαλϊν δανείων ςε ποςοςτό 54%, μακράν τον υψθλότερο ςτο
εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα.
Εν τοφτοισ, κζλω να ςασ αναφζρω ότι παρά τισ ςθμαντικζσ απϊλειεσ των
τελευταίων τριϊν ετϊν, είναι ενκαρρυντικό ότι ζχουν εμφανιςτεί ενδείξεισ
ςτακεροποίθςθσ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν. Από το τελευταίο
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τρίμθνο του 2012 και τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2013, οι νζεσ επιςφάλειεσ ςτθν
Ελλάδα μειϊνονται ςε ςχζςθ με αυτζσ κατά τα τρία πρϊτα τρίμθνα του 2012.
Κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ θ Σράπεηα δεν ζμεινε αδρανισ. Αντικζτωσ, ζκανε
ςθμαντικι προςαρμογι του επιχειρθματικοφ τθσ μοντζλου, γεγονόσ που ιταν
επιτακτικό για τθν επιβίωςι τθσ.
Πρϊτον, είναι αξιοςθμείωτο ότι θ ΕΣΕ κατάφερε να μειϊςει τα εγχϊρια λειτουργικά
ζξοδα κατά 19% ςωρευτικά από τθν αρχι τθσ κρίςθσ το 2009. Σο 2013, αναμζνεται
περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ. Θ περιςτολι των λειτουργικϊν δαπανϊν δεν
περιορίςτθκε μόνο ςτθν Ελλάδα αλλά εφαρμόςτθκε ςε όλο τον Όμιλο. Ιδιαίτερα
ςτισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςθμειϊκθκε μείωςθ του κόςτουσ κατά 8% μόνο κατά τθ
χρονιά που μασ πζραςε, παρά τον ςθμαντικά υψθλότερο πλθκωριςμό τθσ περιοχισ.
Δεφτερον, θ ΕΣΕ ςυγκεντρϊκθκε ςτθν εφαρμογι μιασ πιςτοδοτικισ πολιτικισ που
αρμόηει ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, μεταξφ άλλων, μζςω αναχρθματοδοτιςεων βιϊςιμων
επιχειριςεων και νοικοκυριϊν και τθ ςτιριξθ των αςκενζςτερων ςτρωμάτων που
ζχουν πλθγεί από τθν κρίςθ. Οι ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ δανείων ιδιωτϊν που ζχει κάνει
θ ΕΣΕ ανζρχονται ςε 6 δις. Ευρϊ, ενϊ ζχει χορθγιςει το 70% των ςτεγαςτικϊν
δανείων τθσ αγοράσ και ζχει καλφψει πάνω από το 40% των δανείων μζςω
διαφόρων προγραμμάτων ΣΕΜΠΜΕ και ΕΣΕΑΝ.
Σρίτον, θ Εκνικι εφάρμοςε πολιτικι διατιρθςθσ επαρκοφσ ρευςτότθτασ, παρά το
γεγονόσ ότι οι κατακζςεισ για το ςφνολο τθσ αγοράσ ςθμείωςαν πτϊςθ κατά 32%
τθν περίοδο 2010-2012, μειϊνοντασ ςτο μικρότερο δυνατό επίπεδο τθν ανάγκθ
άντλθςθσ ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα και εξαλείφοντασ τα χρθματοδοτικά
ανοίγματα των μονάδων τθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία προςλαμβάνει και
θ διατιρθςθ υψθλοφ αποκζματοσ ενεχφρων (collateral) που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για αναχρθματοδότθςθ ςτο Ευρωςφςτθμα.
Σζταρτον, κωράκιςε τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςυγκεντρϊνοντασ βαςικά
εποπτικά κεφαλαία φψουσ περίπου 3,5 δις. Ευρϊ τθν τελευταία τριετία. Σο πρϊτο
βιμα ζγινε με τθ διάκεςθ με ιδιωτικι τοποκζτθςθ ομολογιακοφ τίτλου μειωμζνθσ
εξαςφάλιςθσ διαβάκμιςθσ Lower Tier II, φψουσ 450 εκατ. Ευρϊ, τον Ιοφλιο του
2010. Δεφτερο και ςθμαντικότερο βιμα ιταν θ άντλθςθ κεφαλαίων φψουσ 1,8 δις.
Ευρϊ περίπου, μζςω τθσ ζκδοςθσ νζων μετοχϊν και μετατρζψιμων ομολογιϊν τον
Οκτϊβριο του 2010. Θ ςυνζχεια δόκθκε με τθν πλιρθ χρθςιμοποίθςθ του πακζτου
ςτιριξθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που είχε προβλεφκεί από το 2008
(Ν.3723/2008). Θ προςπάκεια αυτι ςυνοδεφτθκε, τζλοσ, από τθν επαναγορά
μζρουσ των καλυμμζνων ομολογιϊν και υβριδικϊν τίτλων που ενίςχυςε τα βαςικά
ίδια κεφάλαια κατά 300 εκατ. Ευρϊ.
Πζμπτον, προςπάκθςε να ςυμμετάςχει ςτθν αναγκαία και, εδϊ και πολλά χρόνια,
επιβεβλθμζνθ ςυγκζντρωςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, μζςω ςυγχϊνευςθσ με τθ
Eurobank. Ζνα εγχείρθμα που κα δθμιουργοφςε όφελοσ φψουσ 3-4 δις. περίπου ςε
όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ για τθ νζα Σράπεηα. Πάντωσ, θ αναςτολι των
διαδικαςιϊν τθσ ςυγχϊνευςθσ ιταν αναγκαία ςυνζπεια τθσ χωριςτισ
ανακεφαλαιοποίθςθσ, τθν οποία δεν προκάλεςε βεβαίωσ θ ΕΣΕ.
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Ανεξαρτιτωσ όλων αυτϊν, ο Όμιλοσ διακζτει εναλλακτικζσ για τθν περαιτζρω
ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ, αλλά και τθν ενεργθτικότερθ διαχείριςθ των
ςτοιχείων του πακθτικοφ. Όταν οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ ωριμάςουν, κα τισ
ανακοινϊςουμε ςτο επενδυτικό κοινό.
ε αυτό το ςθμείο, κα ικελα να ςασ εκφράςω τθν άποψθ μου για ποιο λόγο είναι
κρίςιμο να πετφχει τουλάχιςτον το 10% τθσ αφξθςθσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ ιδιωτϊν.
Θ πεποίκθςι μου, βαςιςμζνθ ςε 35 χρόνια τραπεηικισ εμπειρίασ, είναι ότι θ
ιδιωτικι πρωτοβουλία είναι αναγκαία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ μιασ
εταιρείασ και ειδικά μιασ τράπεηασ. Παρά τισ υψθλζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ, το
ςχζδιο ανακεφαλαιοποίθςθσ που ζχει εγκρίνει θ κυβζρνθςθ ςυμμερίηεται τθν
άποψθ αυτι, επιτρζποντασ ςτο 10% ιδιωτικισ ςυμμετοχισ να διοικιςει τθν
Σράπεηα.
ιμερα, ςασ προςκαλοφμε να εκμεταλλευτοφμε τθν ευκαιρία που μασ δίνει ο νόμοσ
για να ςυνεχίςει θ ΕΣΕ να είναι μία ανεξάρτθτθ υγιισ, ιδιωτικο-οικονομικοφ
χαρακτιρα τράπεηα που κα προςελκφει φερζγγυουσ ιδιϊτεσ πελάτεσ με ςτόχο τθ
χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Δεν ςασ καλϊ να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εγχείρθμα ιδεαλιςτικοφ περιεχομζνου. Θ ΕΣΕ
ζχει πολλαπλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που τθν ξεχωρίηουν από τα άλλα
πιςτωτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ, κα αποτελζςουν τθ βάςθ τθσ μελλοντικισ
ανάκαμψθσ τθσ κερδοφορίασ τθσ και κα τθσ επιτρζψουν να διαδραματίςει τον
παραδοςιακό τθσ ρόλο ωσ κφρια πθγι χρθματοδότθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ.
Θ ιδθ διαφαινόμενθ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, με το δείκτθ δανείων
προσ κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα να διαμορφϊνεται ςε κάτω από 100% ςτο
τζλοσ του 2012. Δεν είναι μόνο το απόλυτο μζγεκοσ των κατακζςεων αλλά
και το γεγονόσ ότι απαρτίηονται από εκατομμφρια μικροκατακζτεσ
δθμιουργϊντασ μία ιςχυρότατθ κατακετικι βάςθ.
Σα ςθμαντικά κζρδθ από τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ, και ιδιαίτερα από τθ
Finansbank, που ζφταςαν τα 670 εκατ. Ευρϊ το 2012, αντιςτακμίηοντασ ςε
ςθμαντικό βακμό τισ ηθμίεσ από τισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ.
Θ διάρκρωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ, με το μεγαλφτερο μζροσ
να αποτελείται από πλιρωσ εξαςφαλιςμζνα ςτεγαςτικά δάνεια και δάνεια
προσ τισ μεγαλφτερεσ και ιςχυρότερεσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ, τα οποία
επιπλζον καταγράφουν χαμθλότερουσ δείκτεσ επιςφαλειϊν. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι θ υγιισ διάρκρωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ ΕΣΕ
επιβεβαιϊκθκε και από τθν ζκκεςθ τθσ Blackrock, όπου θ ΕΣΕ ςθμείωςε
μακράν τισ χαμθλότερεσ εκτιμϊμενεσ ηθμιζσ ςτο δανειακό τθσ
χαρτοφυλάκιο.
Σο αυςτθρό πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, που ανταποκρίνεται όχι μόνο
ςτισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, αλλά ςυμμορφϊνεται πλιρωσ
και με τισ εποπτικζσ απαιτιςεισ τθσ κεφαλαιαγοράσ των ΘΠΑ, ςτθν οποία
είναι ειςθγμζνθ και εγγυάται τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ Σράπεηασ.
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Οι παράγοντεσ αυτοί, που υποδθλϊνουν υγιείσ βάςεισ, προδιακζτουν κετικά για
τθν ανταπόκριςθ των μετόχων ςτθν τιτάνια προςπάκεια προάςπιςθσ του ιδιωτικοφ
χαρακτιρα τθσ Σράπεηασ που καταβάλλουμε.
Σζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό να ςασ υπενκυμίςω ότι θ επιτυχισ κάλυψθ τθσ
αφξθςθσ όχι μόνο διατθρεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ υπό πλθκϊρα ιδιωτϊν
επενδυτϊν-μετόχων, αλλά παρζχει και τθ δυνατότθτα ςταδιακισ επαναγοράσ του
ςυνόλου των κοινϊν μετοχϊν του ΣΧ. υγκεκριμζνα, κάκε μζτοχοσ που ςυμμετζχει
ςτθν ΑΜΚ, πζραν των νζων μετοχϊν, λαμβάνει δωρεάν τίτλουσ παραςτατικϊν
δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν (warrants) που του δίνουν τθ δυνατότθτα να
αγοράςει από το ΣΧ μζχρι 9 μετοχζσ για κάκε ζνα warrant που ζχει ςτθν κατοχι
του μζχρι το 2017. Γίνεται, λοιπόν, ςαφζσ ότι με τον τρόπο αυτό παρζχεται μια
ακόμθ δυνατότθτα για τθ ςταδιακι ανάκτθςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ μετοχικισ
ςφνκεςθσ τθσ Σράπεηασ από ιδιωτικά κεφάλαια ςε χρονικό ορίηοντα μιασ
πενταετίασ. Οι ιδιϊτεσ επενδυτζσ διατθροφν το δικαίωμα πρϊτθσ άρνθςθσ (right of
first refusal) ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ των μετοχϊν που κα κατζχει το ΣΧ.

Κυρίεσ και Κφριοι μζτοχοι,
Θ ςθμαςία τθσ Εκνικισ Σράπεηασ για τθν ελλθνικι οικονομία αποδείχκθκε ζμπρακτα
ςε όλθ τθν ιςτορικι τθσ πορεία των τελευταίων 172 ετϊν. Δεν υπιρξε μεγάλο ζργο
ςτθν Ελλάδα, από τθ διάνοιξθ, το 1890, τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου μζχρι τθ
ςφγχρονθ γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου, από τθν καταςκευι του ςιδθροδρομικοφ δικτφου
μζχρι τθν φδρευςθ και θλεκτροδότθςθ τθσ χϊρασ, που να μθν ςτθρίχκθκε από τθν
Εκνικι Σράπεηα. Ο ρόλοσ τθσ Σράπεηασ ωσ ο κφριοσ χρθματοδότθσ τθσ ελλθνικισ
επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ πρζπει να ςυνεχιςτεί.
Πζραν του οικονομικοφ τθσ ρόλου, θ Σράπεηα αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο τθσ
χϊρασ, με τθ ςθμαντικι παρουςία των Ελλινων ιδιωτϊν και κεςμικϊν επενδυτϊν
ςτο μετοχολόγιο τθσ, όπωσ και των εκατομμυρίων μικροκατακετϊν που τθν
εμπιςτεφονται.
Σισ επόμενεσ μζρεσ, κα πρζπει να πάρετε τθν απόφαςθ για το μζλλον τθσ ΕΣΕ.
Για μία Εκνικι, όπωσ τθ κζλουμε όλοι μασ:
Ανεξάρτητη
Πολυμετοχική
Ιδιωτικο-οικονομικοφ χαρακτήρα
Τγιή
Θωρακιςμζνη ζναντι κινδφνων
Δυναμική
Καινοτόμο
Κφριο μοχλό ανάπτυξησ τησ οικονομίασ και τησ ευημερίασ του Ζθνουσ.
τθν προςπάκειά μασ αυτι ςυςτρατεφονται εκατοντάδεσ χιλιάδεσ παραδοςιακοί
μζτοχοι αλλά και νζοι μζτοχοι που προςτζκθκαν ςτο δυναμικό μασ μζςω τθσ
ανταλλαγισ των μετοχϊν που κατείχαν ςτθ Eurobank. Εκατοντάδεσ χιλιάδεσ πελάτεσ
μασ, από το μικροκατακζτθ μζχρι το μεγάλο επενδυτι, από τον πιο μικρό
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δανειολιπτθ μασ μζχρι τον πιο μεγάλο δανειακό μασ Πελάτθ και φυςικά οι
εργαηόμενοι και οι ςυνταξιοφχοι του Ομίλου μασ.
Θζλω να ςασ ευχαριςτιςω όλουσ για τθν θκικι και υλικι ςτιριξθ που μασ παρζχετε
ϊςτε να φζρουμε εισ πζρασ τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ που απαιτείται.
Και ςασ πλθροφορϊ ότι, με τισ διαβεβαιϊςεισ και τα μθνφματα που ζχουμε,
πιςτεφουμε ότι κα επιτφχουμε το ςτόχο.
Περιμζνουμε τθ ςυμμετοχι όλων ςασ ςε αυτι τθν «Εκνικισ» ςθμαςίασ προςπάκεια.
Θ επιτυχία του ςτόχου εναπόκειται ςτθ δικι ςασ βοφλθςθ και ςτθ δικι ςασ
απόφαςθ για μια δικι ςασ Σράπεηα.

Ο Διευκφνων φμβουλοσ
Α. Σουρκολιάσ
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