Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

1)

Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση

a)

Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

i)

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Κατά το δίμηνο Μαίου - Ιουνίου 2013, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τις αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου τους (ΑΜΚ). Το ποσό που το Ταμείο κατέβαλε για τη συμμετοχή του στην
ΑΜΚ, ήταν μικρότερο των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών που είχε καθορίσει η Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις ΑΜΚ. Επιπλέον, τα ομόλογα που
τελικά εισφέρθηκαν στις τράπεζες (σε ονομαστική αξία) ήταν λιγότερα από τη συνολική συμμετοχή
του ΤΧΣ, λόγω της υπέρ το άρτιο εύλογης αξίας τους. Η τελική συνεισφορά του ΤΧΣ στην
ανακεφαλαιοποίηση ήταν ομόλογα ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας €24.998,1 εκ., ενώ η συνολική αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου των 4 τραπεζών ήταν €28.595 εκ., με αποτέλεσμα τη μικρότερη χρήση των
πόρων του ΕΤΧΣ, οι οποίοι ήταν δεσμευμένοι για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, κατά €3.596,9 εκ.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου των τεσσάρων τραπεζών:
Τράπεζα

Συνολικά καταβληθέντα
κεφάλαια από το ΤΧΣ
(ομόλογα σε εύλογη αξία –
εκ.)

Ομόλογα
ΕΤΧΣ
χορηγηθέντα
(ονομαστική
αξία – εκ.)

Συμμετοχή ιδιωτών
σε μετρητά
(%/εκ.)

Συνολική ΑΜΚ
(εκ.)

(2)

(3)=(1)+(2)

(1)

ΕΤΕ
Πειραιώς
Alpha
Eurobank
Σύνολο

8.676,9
6.985,4
4.021,0
5.839,0
25.522,3

8.464,3
6.847,5
3.960,5
5.725,8
24.998,1

11.06%
19.68%
12%
n/a
-

1.079,1
1.443,6
550
n/a
-

9.756
8.429*
4.571
5.839
28.595

*περιλαμβάνονται €570εκ. για την ATE Bank και €524 εκ. για τα υποκαταστήματα των Κυπριακών τραπεζών

Η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο των 4 τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση και οι
μετοχές ΤΧΣ ανά τίτλο παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών (warrant), έχουν ως κάτωθι:

Τράπεζα

Ποσοστό συμμετοχής ΤΧΣ (%)

Μετοχές ΤΧΣ ανά Warrant

84,39
81,01
83,66
98,56

8,23
4,47
7,40
n/a

ΕΤΕ
Πειραιώς
Alpha
Eurobank

*μειώθηκε σε 93.55% μετά το Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού της Eurobank

To Ταμείο εισέπραξε την προμήθεια προεγγραφής 1%, όπως προβλεπόταν στη Σύμβαση
Προεγγραφής που υπεγράφη με τις 4 τράπεζες επιπλέον της εφάπαξ προμήθειας ποσού €555,6 εκ.
που εισπράχθηκε την 21/12/2012 σε εφαρμογή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι προμήθειες που εισπράχθηκαν από κάθε τράπεζα, συνολικού ποσού
€776.515.803:
Τράπεζα

Εφάπαξ προμήθεια

1% προμήθεια

Σύνολο

ΕΤΕ
Πειραιώς
Alpha
Eurobank
Σύνολο

115.578.000
133.003.000
153.003.000
154.016.000
555.600.000

90.470.556
59.200.472
24.198.056
47.046.719
220.915.803

204.048.556
192.203.472
177.201.056
201.062.719
776.515.803

ii)

Σχέδια Αναδιάρθρωσης (Restructuring plans)

Μετά τη διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου, τις εξυγιάνσεις τραπεζών και την
ανακεφαλαιοποίηση, η προετοιμασία των σχεδίων αναδιάρθρωσης που οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση στο ΤΧΣ και στη Δ/νση Ανταγωνισμού της ΕΕ, έχει
επαναπροσδιοριστεί Το ΤΧΣ συμμετέχει ενεργά στην επίβλεψη του σχεδιασμού τους, σε
συνεργασία με τη Δ/νση Ανταγωνισμού της ΕΕ και την ΤτΕ. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης αναμένεται
να έχουν ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει το MEFP.
iii) Πλαίσια Συνεργασίας (Relationship Framework Agreements-RFAs)
Σύμφωνα με το MEFP προβλέπονται Πλαίσια Συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ και των πιστωτικών
ιδρυμάτων που έχουν λάβει ενίσχυση από το ΤΧΣ, είτε πρόκειται για μεταβατικά είτε για
συστημικά. Ο σκοπός των Πλαισίων Συνεργασίας είναι να καθορίσουν, τη σχέση μεταξύ του ΤΧΣ και
των υποστηριζόμενων τραπεζών, διευκρινίζοντας το ρόλο και τα δικαιώματα του ΤΧΣ,
εξειδικεύοντας τις υποχρεώσεις των τραπεζών και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή
τους αυτονομία. Τα Πλαίσια Συνεργασίας διαφέρουν αναλόγως του αν πρόκειται για μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα, συστημική τράπεζα στην οποία το ΤΧΣ διατηρεί πλήρη δικαιώματα ψήφου και
συστημική τράπεζα στην οποία το ΤΧΣ έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, Πλαίσια Συνεργασίας υπεγράφησαν την 01/05/2013 μεταξύ του ΤΧΣ
και των δύο μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Νέα Proton Bank και Νέο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο), ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των Πλαισίων
Συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα οποία έχουν ήδη
υπογραφεί.

iv) Προγράμματα Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercises (LMEs))
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες έπρεπε
να εκπονήσουν προγράμματα διαχείρισης του παθητικού τους (liability management exercises), τα
οποία θα αφορούν τους πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
συμμετοχή τους στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών. Το ΤΧΣ αξιολόγησε όλες τις προτάσεις
και έδωσε τη συγκατάθεσή του στις τράπεζες. Τα προγράμματα διαχείρισης παθητικού των
τεσσάρων τραπεζών ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας
με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων για κάθε τράπεζα:

Τράπεζα

ΕΤΕ

Υβριδικοί τίτλοι (σε €)

Υπόλοιπο
ποσού πριν
την
επαναγορά
(€)
128.905.000

ΕΤΕ

Υβριδικοί τίτλοι (σε $)

38.744.000

24.602.000

14.142.000

40%

63,00%

ΕΤΕ

Υβριδικοί τίτλοι (σε £)

9.158.000

452.000

8.706.000

40%

5,00%

Πειραιώς

Υβριδικοί τίτλοι /
Τίτλοι Μειωμένης
Εξασφάλισης
Υβριδικοί τίτλοι /
Τίτλοι Μειωμένης
Εξασφάλισης
Υβριδικοί τίτλοι /
Τίτλοι Μειωμένης
Εξασφάλισης

320.962.000

65.738.000

255.224.000

35%
55%

20,48%

316.097.000

182.101.000

133.996.000

35%
55%

57,60%

662.363.000

317.127.000

345.236.000

Alpha

Eurobank

Είδος χρεογράφων

Ποσό
επαναγοράς
(€)

Τιμή
επαναγοράς
επί της
ονομαστικής
αξίας
40%

Ποσοστό
επαναγοράς

69.734.000

Υπόλοιπο
ποσού μετά
την
επαναγορά
(€)
59.171.000

μετατροπή
σε μετοχές

54,10%

48,00%

Την 21/05/2013, το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του για την επαναγορά με μετρητά του 90% του
υπολοίπου των προνομιούχων μετοχών της ΕΤΕ, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης υπό τη μορφή των Αμερικανικών Μετοχών Αποθετηρίου (ADS). Την 01/07/2013, η
ΕΤΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής ως κάτωθι:
Είδος
χρεογράφου

Συνολικές
μετοχές/
Μετοχές
στόχος προς
επαναγορά

Μετοχές που
προσφέρθηκαν

Υπόλοιπο
μετοχών
μετά την
επαναγορά

Τιμή σε
μετρητά
($)

Ποσοστό
επαναγοράς
σε σχέση με
το στόχο

ADS

25.000.000 /
22.500.000

12.360.169

12.639.831

12,5

54,93%

Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την επαναγορά των μετοχών ήταν περίπου 154,5 εκ.
δολάρια.

β)

Θέματα που αφορούν τις συστημικές τράπεζες

i)

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

-

Στις 14/02/2013, το ΤΧΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις Προεγγραφής που έχει
υπογράψει με την ΕΤΕ και τη Eurobank, εξέτασε τους όρους και έδωσε τη συγκατάθεσή του
για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank για την
απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank. Η συναλλαγή ήταν
σχεδιασμένη να διακανονιστεί με ανταλλαγή μετοχών (58 νέες μετοχές ΕΤΕ για κάθε 100
προσφερόμενες μετοχές Eurobank). Μετά τη Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ απέκτησε ποσοστό
84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Την 28/03/2013, η ΤτΕ απέστειλε επιστολές
στις ΕΤΕ και Eurobank, αναφέροντας ότι κάθε Τράπεζα έπρεπε να προχωρήσει ξεχωριστά στην
ανακεφαλαιοποίησή της, η οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2013.
Την 08/04/2013, η ΕΤΕ και η Eurobank ανακοίνωσαν ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και
ξεχωριστά η μια από την άλλη και ότι η διαδικασία συγχώνευσης θα ανασταλεί μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

-

Μετά την απόφαση της ΤτΕ για τη θέση υπό εκκαθάριση της τράπεζας FBB και την απόφαση
για τη μεταφορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην ΕΤΕ, το ΤΧΣ
εκταμίευσε την 28/06/2013, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ, ομόλογα ΕΤΧΣ
ονομαστικής αξίας 349.550.000 Ευρώ για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού
κενού (συνολικό αρχικά εκτιμηθέν χρηματοδοτικό κενό 524.325.000 Ευρώ) και υπεγράφησαν
όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα με το ΕΤΧΣ και την ΕΤΕ. Υπάρχει επίσης η δέσμευση να
καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από την εξαγορά των στοιχείων του
ενεργητικού της FBB, ποσού 95.000.000 Ευρώ.

ii)

Τράπεζα Πειραιώς

-

Σε συνέχεια σχετικού ανακοινωθέντος του Eurogroup την 16/03/2013, η ΤτΕ προσκάλεσε σε
εκδήλωση ενδιαφέροντος τις ελληνικές τράπεζες για την μεταφορά των δραστηριοτήτων των
Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΤΧΣ έδωσε
τη συγκατάθεσή του την 22/03/2013 στην Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση των
δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Την 18/06/2013, το Ταμείο
εκταμίευσε προς την Tράπεζα Πειραιώς ομόλογα ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 524 εκ. Ευρώ για την
κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από τη συναλλαγή.

-

Την 26/03/2013, το ΤΧΣ μετέφερε στην Τράπεζα Πειραιώς υπό τη μορφή ομολόγων ΕΤΧΣ, το
ποσό των 794.827.000 Ευρώ για την κάλυψη του επιπρόσθετου χρηματοδοτικού κενού που
προέκυψε στα πλαίσια της εξυγίανσης της “ATE Bank”. Το επιπρόσθετο εποπτικό κεφάλαιο
που προέκυψε από αυτή τη συναλλαγή καθορίστηκε από την ΤτΕ στο ποσό των 570.000.000
Ευρώ και εκταμιεύτηκε υπό την ίδια μορφή την 10/04/2013.

-

Την 19/04/2013, το Ταμείο έδωσε τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως
προχωρήσει στην εξαγορά της Millennium Bank, διατηρώντας το δικαίωμά του να αναθέσει σε
ανεξάρτητο ελεγκτή τον έλεγχο της συναλλαγής. Την 19/06/2013, η τράπεζα Πειραιώς
ανακοίνωσε την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Millennium bank μετά
και τη λήψη όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Πριν την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, η εταιρεία BCP, μητρική της Millennium, ανακεφαλαιοποίησε την τράπεζα με
413.000.000 Ευρώ ενώ επένδυσε άλλα 400.000.000 Ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

iii) Alpha Bank
-

Μετά την υπογραφή της σύμβασης εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank,
πραγματοποιήθηκε την 01/02/2013 η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής
Τράπεζας. Η μεταβίβαση έγινε αφού πρώτα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων της Εμπορικής Τράπεζας και λήφθηκαν οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Βάσει της συμφωνίας και των προσαρμογών που προέκυψαν από τον οικονομικό έλεγχο, η
Crédit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας
συνολικά 2.893 εκ. Ευρώ ενώ κάλυψε ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκ. Ευρώ,
μετατρέψιμο σε μετοχές. Την 28/06/2013 η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της
νομικής της συγχώνευσης με την Eμπορική Τράπεζα.

-

Στις 17/06/2013, το Ταμείο ενέκρινε την πρόταση για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου (VRS)
για τους εργαζομένους της Alpha Bank Cyprus και της Emporiki Bank Cyprus.

iv) Eurobank
-

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, το ΤΧΣ κατέστη ο
κύριος μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 98,56%. Το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ όρισε με
απόφασή του το νέο ΔΣ της τράπεζας, μετά από μια διαδικασία επιλογής υπό την επιμέλεια
ενός διεθνούς συμβούλου ανθρωπίνου δυναμικού. Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ της Eurobank
αποτελείται από εννέα μέλη, έξι εκ των οποίων ήταν ήδη μέλη του ΔΣ, ενώ υπήρξαν δύο
προσθήκες, αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου καθώς και η
αντικατάσταση του εκπροσώπου του ΤΧΣ.

-

Η Fairfax Financial Holdings, μια διεθνής επενδυτική εταιρεία, ήρθε σε διαπραγματεύσεις με
τη Eurobank, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία διαχείρισης
ακινήτων της τράπεζας Eurobank Properties μέσω συμμετοχής της σε μελλοντική αύξηση
κεφαλαίου της εταιρίας. Την 18/06/2013, το ΤΧΣ έδωσε τη συγκατάθεσή του στη Eurobank,
όπως προχωρήσει στη συμφωνία με τη Fairfax Financial Holdings, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν και σε συνδυασμό με τις απαραίτητες
εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

2)

Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα

a)

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η ΤτΕ προχώρησε στις 18/01/2013 στη σύσταση
του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε» (ΝΤΤ), ως
μέτρο εξυγίανσης.
Στο ΝΤΤ μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων, το δίκτυο καταστημάτων, οι υγιείς
επιχειρηματικές δραστηριότητες και το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της παλαιάς τράπεζας.
Επίσης συνήφθησαν νέες συμβάσεις εργασίας σχεδόν με το σύνολο του προσωπικού της παλαιάς
τράπεζας μειώνοντας μεσοσταθμικά το μισθολογικό κόστος κατά 30%. Η άδεια λειτουργίας του
«Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Το
μετοχικό κεφάλαιο του ΝΤΤ καταβλήθηκε ολοσχερώς από το ΤΧΣ, την 29/01/2013, υπό τη μορφή
ομολόγων ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 500.000.000 Ευρώ. Επιπλέον η ΤτΕ καθόρισε προσωρινά τη
διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σε 4.096.247.000
Ευρώ και το ΤΧΣ κάλυψε την 29/01/2013, υπό τη μορφή ομολόγων ΕΤΧΣ και αναλαμβάνοντας τις

υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ, τα 2/3 του άνω ποσού, ήτοι 2.730.831.000 Ευρώ. Μετά την έκδοση της
απόφασης της ΤτΕ για τον οριστικό καθορισμό του χρηματοδοτικού κενού (3.732.554.000 Ευρώ),
το ΤΧΣ προχώρησε στις 14/06/2013 στην εκταμίευση του υπολοίπου ποσού 1.001.723.000 Ευρώ
στο «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», υπό τη μορφή ομολόγων ΕΤΧΣ.
Στις 14/02/2013, το ΤΧΣ κατέβαλε στο ΝΤΤ το ποσό των 226.956.514 Ευρώ κατόπιν του καθορισμού
από την ΤτΕ της οριστικής διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού μετά την εκκαθάριση της τράπεζας «T-Bank AE».
Την 08/03/2013, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ΓΣ της τράπεζας και ορίστηκε η νέα Διοίκηση αυτής.
Το ΝΤΤ σε συνεργασία με το σύμβουλο του (Alvarez & Marsal) εκπόνησε το επιχειρησιακό του
σχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην ΤτΕ.
Ένα από τα προαπαιτούμενα σχετικά με την επιδιωκόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους του
ΝΤΤ ήταν η μείωση του προσωπικού μέσω ενός Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου (VRS). Μια
σχετική τροπολογία ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ενισχύσει την δυνατότητα
συμμετοχής των υπαλλήλων στους οποίους στοχεύει το Πρόγραμμα. Τελικώς, 605 υπάλληλοι
αποδέχτηκαν το προσφερόμενο πακέτο εξόδου και το συνολικό κόστος του σχεδίου ανήλθε σε
περίπου 35,7 εκ. Ευρώ.
Σε εφαρμογή σχετικής πρόνοιας του MEFP, το ΤΧΣ ενέκρινε το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ αυτού
και του ΝΤΤ, το οποίο ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ των δύο μερών, την εταιρική διακυβέρνηση, τη
δομή και το γενικό πλαίσιο εργασιών της Τράπεζας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του MEFP, το ΤΧΣ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την πώληση της
συμμετοχής του στο ΝΤΤ μέχρι την 15/07/2013. Η Goldman Sachs προσλήφθηκε ως σύμβουλος του
Ταμείου για τη διαδικασία της πώλησης. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές
τράπεζες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου με τη Eurobank να είναι ο προτιμώμενος
πλειοδότης.
β)

Νέα Proton Bank

Το Ταμείο ενέκρινε το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ αυτού και της Νέας Proton Bank.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του MEFP, το ΤΧΣ προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής του στη Νέα
Proton Bank. Σε αυτό το πλαίσιο η επενδυτική τράπεζα Rothschild ορίστηκε ως ο
χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ταμείου για την πώληση. Έγιναν επαφές με ένα εύρος
πιθανών επενδυτών (συμπεριλαμβανομένων ελληνικών τραπεζών, ξένων τραπεζών και
χρηματοοικονομικών επενδυτών) αλλά οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές
ήταν μόνο δύο. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου με τη Eurobank να είναι ο
προτιμώμενος πλειοδότης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της πώλησης, το ΤΧΣ
δεσμεύτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει την τράπεζα με το ποσό των 395.000.000 Ευρώ, πριν την
ολοκλήρωση της πώλησης.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα ποσά που εκταμίευσε το ΤΧΣ τα προηγούμενα έτη και το
πρώτο εξάμηνο του 2013 για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στις τράπεζες που τέθηκαν σε
εκκαθάριση και για κεφάλαιο σε μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα:
Τράπεζα υπό Κατάσταση
εξυγίανση
ATE Bank
Απόκτηση υγιών
στοιχείων από
Τρ.Πειραιώς
Proton Bank
Μεταβατικό
πιστωτικό
ίδρυμα
Ταχυδρομικό
Μεταβατικό
Ταμιευτήριο
πιστωτικό
ίδρυμα
T-Bank
Απόκτηση υγιών
στοιχείων από
Ταχ.Ταμιευτήριο
FBB
Απόκτηση υγιών
στοιχείων από
ΕΤΕ
Συνεταιρ.
Απόκτηση
Τράπεζες (3)*
καταθέσεων
από ΕΤΕ
Χρηματοδοτικό
κενό
Κεφάλαιο**
Γενικό Σύνολο

2011/2012
6.675.890.000

Α΄ Εξάμηνο
2013
794.827.000

Σύνολο

Σκοπός
εκταμίευσης
7.470.717.000 Χρηματοδοτικό
κενό

259.621.860

-

259.621.860 Χρηματοδοτικό
κενό

-

3.732.554.000

3.732.554.000 Χρηματοδοτικό
κενό

-

226.956.514

226.956.514 Χρηματοδοτικό
κενό

-

349.550.000

349.550.000 Χρηματοδοτικό
κενό

320.484.480

-

320.484.480 Χρηματοδοτικό
κενό

7.255.996.340

5.103.887.514

12.359.883.854

515.000.000
500.000.000
1.015.000.000
7.770.996.340 5.603.887.514 13.374.883.854

*Αχαϊκή, Λαμίας, Λήμνου-Λέσβου
** 515 εκ. για τη «Νέα Proton Bank» και 500 εκ. για το «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»

3)

Εσωτερικά Θέματα του Ταμείου (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, Αλλαγές στο νομοθετικό
πλαίσιο, Εταιρική Διακυβέρνηση, Προσλήψεις)

-

Μετά την από 23/05/2013 υπογραφή της Επιστολής Αποδοχής (Acceptance Notice) μεταξύ του
ΤΧΣ, του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, αναφορικά με τη συνεισφορά
ομολόγων ΕΤΧΣ στο λογαριασμό του Ταμείου, το ΤΧΣ έλαβε την 31/05/2013 ομόλογα ΕΤΧΣ
ονομαστικής αξίας 7,2 δις Ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΧΣ αυξήθηκε την
31/05/2013 κατά 7,2 δις Ευρώ και ανήλθε σε 49,7 δις Ευρώ.

-

Ο ιδρυτικός νόμος του Ταμείου (Ν.3864/2010) τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου με τους Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.1.2013), Ν.4138/2013 (ΦΕΚ Α’ 72/19.3.2013),
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88, 18/4/2013) και Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013). Εκτός από τις
αλλαγές που αφορούσαν τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και τα θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης του Ταμείου, μια ακόμη σημαντική αλλαγή ήταν ότι το Ταμείο εξαιρείται ρητά
από τους φορείς του δημοσίου τομέα.

-

Tα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, σύμφωνα με το
Ν. 3864/2010, αρθ.4 διορίστηκαν την 01/02/2013.
Υφιστάμενα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου:
-

Σκλαβούνης Χ., Πρόεδρος (ο κ. P.Koster που είχε οριστεί Πρόεδρος παραιτήθηκε την
15/03/2013)
Μπερούτσος Α., μέλος
Mariani P., μέλος
Μιχαηλίδου Ε., εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος (ο κ. Γ.Μέργος
παραιτήθηκε την 29/04/2013)
Γκατζώνας Ε., ορισμένος από την ΤτΕ, μέλος

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
- Σακελλαρίου Α., Διευθύνουσα Σύμβουλος
- Κολιόπουλος Μ., Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (παραιτήθηκε την 01/07/2013)
- Γάγαλης Α., μέλος
Η διαδικασία επιλογής για τα δύο επιπρόσθετα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου,
όπως ορίζει ο Ν.3864/2010 ξεκίνησε με την υποβολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πλήρωση των θέσεων, η οποία δημοσιεύτηκε στον εγχώριο και διεθνή τύπο. Το
προσωπικό του Ταμείου την 30/06/2013 ανέρχεται σε 26 άτομα.

