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Δημιουργία του «Ομίλου Εθνικήσ»
Πρωταρχικόσ ςτόχοσ θ δθμιουργία και εμπζδωςθ ενόσ αξιόπιςτου ιςχυροφ τραπεηικοφ ομίλου
ςτο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το μζγεκοσ, δθλαδι θ κατάταξι του ςτισ 30 μεγαλφτερεσ τράπεηεσ
τθσ Ευρϊπθσ και θ πρωτιά, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε αγορζσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, δεν είναι
αυτοςκοπόσ. Είναι ο μοχλόσ, ϊςτε ο Όμιλοσ Εκνικισ να ζχει ενεργό ςυμμετοχι ςτα τεκταινόμενα
ςτθν τραπεηικι αγορά ςτον ευρφτερο περιφερειακό μασ χϊρο και αναγνϊριςθ του ρόλου του
από τισ διεκνείσ αγορζσ. Στο ςχεδιαςμό αυτό, εντάςςεται, κατ’αρχιν, θ εξαγορά και μετζπειτα
ςυγχϊνευςθ τθσ Eurobank με τθν Εκνικι, που κα δθμιουργιςουν μία νζα τράπεηα με ενεργθτικό
ίςο περίπου με το ςυνολικό ΑΕΠ τθσ χϊρασ.
Το πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, δθλαδι θ ανταλλαγι μετοχϊν τθσ Eurobank με μετοχζσ τθσ
Εκνικισ, εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου. Μετά τθ χκεςινι απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, αρχίηει θ περίοδοσ ανταλλαγισ μετοχϊν, με τθ ςχζςθ που ζχει
ανακοινωκεί, δθλαδι 100 μετοχζσ τθσ Eurobank με 58 μετοχζσ τθσ Εκνικισ και θ οποία κα
διαρκζςει 5 εβδομάδεσ με δυνατότθτα παράταςθσ, εφόςον απαιτθκεί, 2 ακόμθ εβδομάδεσ. Αυτι
θ δυνατότθτα παρζχεται για να ζχει ολοκλθρωκεί θ χοριγθςθ των αδειϊν που απαιτοφνται,
όπωσ οι εγκρίςεισ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, του Ταμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτοσ και τθσ DG Com.
Αμζςωσ μετά τθν ανταλλαγι των μετοχϊν, θ Eurobank κα καταςτεί κυγατρικι τράπεηα τθσ
Εκνικισ και κα αρχίςουν οι διαδικαςίεσ για τθ νομικι ςυγχϊνευςθ των δφο τραπεηϊν, που
εκτιμάται ότι κα επιτευχκεί περί τα μζςα του ζτουσ. Είναι ζνα πολφπλοκο, από πλευράσ
διαδικαςιϊν, εγχείρθμα, το οποίο όμωσ διευκολφνεται από τθν ιςχυρι βοφλθςθ των δφο
πλευρϊν, δθλαδι τόςο τθσ Εκνικισ όςο και τθσ Eurobank για επιτυχι κατάλθξθ, όχι μόνο ςε
επίπεδο κεςμικό αλλά κυρίωσ για επιτυχι λειτουργικι ενοποίθςθ. Και προσ τθ μια κατεφκυνςθ,
δθλαδι των κεςμικϊν διαδικαςιϊν και προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ λειτουργικισ ενοποίθςθσ,
ζχουν γίνει, επιτυχϊσ, ςθμαντικά βιματα.
Ανακεφαλαιοποίηςη-Αφξηςη μετοχικοφ κεφαλαίου
Επιηθτοφμε, και εκεί εςτιάηεται θ ςτρατθγικι μασ, ζναν κωρακιςμζνο, απόλυτα εξυγιαςμζνο και
διεκνϊσ αξιόπιςτο Όμιλο, που κα ζχει ευχερι πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, ευκφσ ωσ
εξαλειφκοφν οι περιοριςτικοί παράγοντεσ που υπάρχουν εξαιτίασ τθσ δθμοςιονομικισ
κατάςταςθσ τθσ χϊρασ. Δεν αρκείται θ Εκνικι ςτθν ικανοποιθτικι διαπίςτωςθ τθσ Blackrock ότι
το χαρτοφυλάκιο τθσ Εκνικισ ζχει επαρκείσ προβλζψεισ κατά το χρόνο εκπόνθςθσ τθσ
διαγνωςτικισ μελζτθσ. Επιηθτά τθν απόλυτθ επικαιροποίθςθ των κεφαλαιακϊν τθσ αναγκϊν,
ϊςτε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτθν οποία κα προχωριςουμε, και με αίςκθμα
ευκφνθσ πιςτεφουμε απόλυτα επιτυχϊσ, να είναι και το διαβατιριο για τθν επιτυχι μετάβαςθ
ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον των αγορϊν.
Ρευςτότητα-Ενίςχυςη τησ πραγματικήσ οικονομίασ
Πρϊτθ μασ προτεραιότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργία του νζου «Ομίλου Εκνικισ» και τθν
κακολικι ανακεφαλαιοποίθςθ, θ ςταδιακι εξαςφάλιςθ ρευςτότθτασ από τισ αγορζσ, ϊςτε
τφποισ και ουςία να ζχουμε ενεργό ςυμμετοχι ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία που είναι το μζςο
για τθν ανάκτθςθ τθσ πραγματικισ και όχι επίπλαςτθσ ευθμερίασ.

Ταυτόχρονα, ο πανίςχυροσ νζοσ Όμιλοσ αναμζνεται να αποτελζςει πόλο ζλξεωσ των κεφαλαίων
που κα επανζλκουν ςτο ςφςτθμα. Πρόκεςι μασ, να παρακινιςουμε το παραγωγικό δυναμικό
τθσ χϊρασ να προχωριςει ςτισ πρωτοβουλίεσ εκείνεσ που κα μασ ωκιςουν εκτόσ φφεςθσ,
απεμπλεκόμενοι από αποτυχθμζνα πρότυπα του παρελκόντοσ που ςτθρίχκθκαν εξ’ολοκλιρου
ςτθν κατανάλωςθ. Θα παραμείνουμε αρωγοί, πζραν από νομοκετικζσ πρόνοιεσ που οφτωσ ι
άλλωσ εφαρμόηουμε, ςτθ ςτιριξθ τθσ Πελατείασ μασ, ιδιωτϊν και επιχειριςεων, που λόγω τθσ
οικονομικισ ςυγκυρίασ αντιμετωπίηουν προβλιματα. Ταυτόχρονα όμωσ κα επιδιϊξουμε να
είμαςτε και ο μοχλόσ τθσ ανάπτυξθσ.
Με ιςχυρι κεφαλαιακι κζςθ και με επαρκι, αυξανόμενθ, ρευςτότθτα, ςε ςυνδυαςμό με
πρωτοβουλίεσ που κα δρομολογθκοφν ςκοπεφουμε να ωκιςουμε το επιχειρείν και να
κινθτοποιιςουμε ςχεδιαςμοφσ και προγράμματα που κα ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι
δραςτθριότθτα, ςτθν επανάκτθςθ ανταγωνιςτικϊν κζςεων ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων αρχϊν,
ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ.
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