Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2013

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Τράπεζα Πειραιώς απέκηηζε ηις ελληνικές ηραπεζικές δραζηηριόηηηες
ηης Τράπεζας Κύπροσ, ηης Cyprus Popular Bank και ηης Δλληνικής Τράπεζας

Η Τξάπεδα Πεηξαηώο ππέγξαςε ζήκεξα ζπκθσλία γηα ηελ απόθηεζε όισλ ησλ θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη
θαηαζηεκάησλ ζηελ Ειιάδα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank (CPB) θαη ηεο Ειιεληθήο
Τξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζηελ Ειιάδα
(leasing, factoring θαη Επελδπηηθή Τξάπεδα Ειιάδνο - IBG), έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο €524 εθαη.
Η ζπκθσλία θαηαξηίζζεθε ζε ζπλέρεηα πξόηαζεο πνπ ππέβαιε ε Τξάπεδα Πεηξαηώο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ
δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 3 θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα, ζην πιαίζην
ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πνπ απεύζπλαλ πξνο ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ε Ειιεληθή Κπβέξλεζε, ε Τξάπεδα
ηεο Ειιάδνο θαη ην Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΧΣ).
Η ζπκθσλία δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπλδξάκεη ηελ Κύπξν
ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο θαη εμαζθαιίδεη ηνπο θαηαζέηεο, πειάηεο θαη ππαιιήινπο ησλ 3 θππξηαθώλ
ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα κεηά ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο.
Με ηελ ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ, ην ζπλνιηθό ελεξγεηηθό ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε €95
δηζ κε 1.660 θαηαζηήκαηα θαη 24.000 ππαιιήινπο.
Ο Όκηινο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο δηαζέηεη καθξά θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία απξόζθνπηεο θαη ηαρείαο
ελνπνίεζεο ηξαπεδώλ, θαζώο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κε επηηπρία πεξηζζόηεξεο από 15 εμαγνξέο θαη
ζπγρσλεύζεηο ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, γεγνλόο πνπ ειαρηζηνπνηεί νπνηνδήπνηε θίλδπλν πινπνίεζεο. Η
Τξάπεδα Πεηξαηώο ζα δηαρεηξηζηεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ 3 θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα, κε παξάιιειν ζηόρν ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη
επθαηξηώλ γηα όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε.
Η ζπλαιιαγή απνηειεί έλα αθόκε ζεκαληηθό βήκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη ζπκκεηάζρεη από ηελ
πξώηε ζηηγκή σο βαζηθόο ππιώλαο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Χξεκαηννηθνλνκηθνί ζύκβνπινη ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε ζπλαιιαγή απηή είλαη ε Barclays Bank PLC
κέζσ ηεο επελδπηηθήο ηεο Τξάπεδαο, ε Deutsche Bank AG London Branch θαη ε Lazard Frères.
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Τα Καηαζηήμαηα θα επαναλειηοσργήζοσν κανονικά ηην Τεηάρηη
Τα θαηαζηήκαηα ησλ 3 θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα ζα επαλαιεηηνπξγήζνπλ από αύξην Τεηάξηε
27 Μαξηίνπ 2013 θαη όιεο νη ζπλαιιαγέο ζα δηελεξγνύληαη θαλνληθά.
Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ ησλ ειιεληθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank
(CPB) θαη ηεο Ειιεληθήο Τξάπεδαο, σο γλσζηό, δελ ππόθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαθηε εηζθνξά ή
«θνύξεκα» πνπ έρεη απνθαζηζζεί ζηελ Κύπξν.
Γηα νπνηαδήπνηε εξσηήκαηα νη πειάηεο θαη θαηαζέηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην θαηάζηεκα
εμππεξέηεζήο ηνπο ή ζην ηειέθσλν 182838 / +30 210 32 88000.
Βαζικά ζηοιτεία ηοσ Ομίλοσ Τράπεζας Πειραιώς

Όμιλος
Πειραιώς

Σύνολο
εργαζιών 3
Κσπριακών
Τραπεζών
ζηην
Δλλάδα

Όμιλος
Τράπεζας
Πειραιώς
μεηά ηη
Σσναλλαγή

78,6
50,0
44,0
35,1

16,4
23,9
16,2*
15,0

95,0
73,8
60,2
50,1

Φρημαηοοικονομικοί Γείκηες (%)
Δάλεηα κεηά από πξνβιέςεηο / θαηαζέζεηο
NPLs > 90 εκεξώλ / ρνξεγήζεηο
Δείθηεο θάιπςεο NPLs > 90 εκεξώλ
Σπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο / ρνξεγήζεηο

125%
21%
58%
12%

109%
38%
85%
32%

120%
26%
70%
18%

Γίκησο / Ανθρώπινο Γσναμικό (#)
Πιήζνο θαηαζηεκάησλ
Εξγαδόκελνη

1.348
18.801

312
5.268

1.660
24.069

Μερίδιο Αγοράς ζηην Δλλάδα (%)
Μεξίδην αγνξάο δαλείσλ
Μεξίδην αγνξάο θαηαζέζεσλ

18%
19%

9%
8%

28%
27%

Ιζολογιζμός (€ διζ)
Ελεξγεηηθό
Δάλεηα πξν πξνβιέςεσλ
Δάλεηα κεηά από πξνβιέςεηο
Καηαζέζεηο

Σεκείσζε: ζηνηρεία 30.09.12 γηα ηνλ Όκηιν Πεηξαηώο, ζπκπεξηιακβάλνληαο pro forma ηε Γεληθή Τξάπεδα θαη ηηο πξνθαηαβνιέο
θεθαιαίνπ - βεβαηώζεηο δέζκεπζεο ηνπ ΤΧΣ. Εξγαζίεο 3 Κππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα κε 15.03.13.
* ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειινληηθώλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνλ έιεγρν δηεζλνύο εμεηδηθεπκέλνπ νίθνπ.
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