ΕΚΘΕΣΗ
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΔΣ) πξνο ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηωλ Μεηόρωλ ηεο
12.04.2013, ζύκθωλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ην άξζξν 9 παξ.1
λ.3016/2002 θαη ηεο παξ.4.1.4.1.2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Χ.Α.
Κπξίεο θαη θύξηνη κέηνρνη,
Όπσο γλσξίδεηε, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζε ζπλέρεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληαιιαγήο νκνιόγσλ ειιεληθνύ δεκνζίνπ (ΟΔΓ) εθ κέξνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (πξόγξακκα
Private Sector Involvement, PSI) ππέζηεζαλ θαηά ην 2011 πνιύ ζνβαξέο θεθαιαηαθέο απώιεηεο
κε απνηέιεζκα λα απαηηεζεί δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο κε ηε ζπκβνιή ηνπ Διιεληθνύ
Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΦΣ). Ο Όκηινο Πεηξαηώο ζπκκεηείρε ζην
πξόγξακκα PSI κε ην ζύλνιν ησλ επηιέμηκσλ ΟΔΓ θαη δαλείσλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, ε
νλνκαζηηθή αμία ησλ νπνίσλ αλεξρόηαλ ζε €7,7 δηζ. Σην πιαίζην απηό, ε ζπλνιηθή απνκείσζε
πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε ρξήζε 2011 γηα ηνλ Όκηιν Πεηξαηώο ιόγσ PSI αλήιζε ζε €5,9 δηζ.
πξν θόξσλ, κε απνηέιεζκα ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπ λα δηακνξθσζνύλ ζε αξλεηηθό επίπεδν.
Φαξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΤηΔ)
αλαθνξηθά κε ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη Αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνύ Τξαπεδηθνύ Τνκέα, ε
νπνία δεκνζηεύζεθε ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2012, ηα θύξηα βαζηθά ίδηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ
Οκίινπ Πεηξαηώο, αλ εμαηξεζεί ε επίπησζε ηνπ PSI, ζα δηακνξθώλνληαλ ζε ζεηηθό επίπεδν θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα €2,6 δηζ.
Σπλέπεηα ησλ σο άλσ, αιιά θαη ηεο εμαηξεηηθά δπζκελνύο καθξννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηελ
Διιάδα, ε νπνία δηέξρεηαη παξαηεηακέλεο πεξηόδνπ νηθνλνκηθήο ύθεζεο, δξνκνινγήζεθε από
ηελ ΤηΔ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ. Η ΤηΔ δήηεζε θαη έιαβε από
ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ην 1ν ηξίκελν 2012 ιεπηνµεξή Δπηρεηξεκαηηθά Σρέδηα γηα ηελ πεξίνδν
2012-2015, θαζώο θαη αληίζηνηρα Σρέδηα Αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Με βάζε απηά ηα επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηόζν ηηο επηπηώζεηο ηνπ PSI, όζν θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ
δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ ηεο BlackRock Solutions γηα ηα εγρώξηα δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα, νη
ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο,
θξίζεθαλ σο βηώζηκεο από ηελ ΤηΔ θαη θαζνξίζηεθαλ νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο απηώλ.
Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο θαη ησλ ππνινίπσλ ηξηώλ βηώζηκσλ
«ζπζηεκηθώλ» ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, όπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηελ ΤηΔ, πξνβιέπεηαη
λα πινπνηεζεί ζε ηξεηο θάζεηο, ζην πιαίζην ηνπ λόκνπ 3864/2010 θαη βάζεη ησλ όξσλ ηεο
Πξάμεο Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΠΥΣ) 38/9.11.12 (ΦΔΚ Α’ 223/2012): ε πξώηε αθνξνύζε ηελ
παξνρή πξόζζεηεο Πξνθαηαβνιήο από ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΦΣ), ε
νπνία δόζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2012, ώζηε ν δείθηεο θύξησλ βαζηθώλ ίδησλ επνπηηθώλ θεθαιαίσλ
(Core Tier I) λα αλέιζεη ζην 9% ηνπιάρηζηνλ. Η δεύηεξε αθνξνύζε ηελ έθδνζε ππό αίξεζε
κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ ζηηο αξρέο ηνπ 2013, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην ζύλνιν ηνπο
από ην ΤΦΣ. Σεκεηώλεηαη όηη ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο
Πεηξαηώο ζηηο 31.01.2013 απνθάζηζε ηελ έθδνζε ππό αίξεζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ κέρξη ην
πνζό ησλ 2,0 δηζ. επξώ. Τέινο, ε ηξίηε θάζε αθνξά ηελ νινθιήξσζε αύμεζεο κεηνρηθνύ
ν
θεθαιαίνπ κε θνηλέο κεηνρέο ην 2 ηξίκελν ηνπ 2013, όπνπ νη ηπρόλ αδηάζεηεο πξνο ηδηώηεο
επελδπηέο κεηνρέο ζα αλαιεθζνύλ από ην ΤΦΣ.
Η Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη ήδε ιάβεη από ην ΤΦΣ, κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2012, πξνθαηαβνιέο
ύςνπο 6.253.000.000 επξώ, θαζώο θαη Βεβαίσζε Γέζκεπζεο ύςνπο 1.082.000.000 επξώ, πνπ
αζξνηζηηθά αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 7.335.000.000 επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο ζπλνιηθέο
θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, όπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηελ Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
Σην πιαίζην απηό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο εηζεγείηαη, κεηαμύ άιισλ, ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ζην πιαίζην ηεο ππό ζέκα 3 ζθνπνύκελεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ηεο Τξάπεδαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3864/2010, ε νπνία ζα γίλεη κε έθδνζε λέσλ
θνηλώλ κεηνρώλ, ηε κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ κέρξη
πνζνύ 400.000.000 επξώ, ην νπνίν ζα θαιπθζεί ζε κεηξεηά από επελδπηέο κε ηδησηηθή
ηνπνζέηεζε.
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Αηηηνιόγεζε κεξηθήο θαηάξγεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ηωλ παιαηώλ κεηόρωλ
Η κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ κέρξη πνζνύ
400.000.000 επξώ θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνη επελδπηέο λα
κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη έηζη λα εληζρπζεί
θαζνξηζηηθά ε πξνζπάζεηα δηαθύιαμεο ηνπ ηδησηηθνύ ραξαθηήξα ηεο Τξάπεδαο. Σπγθεθξηκέλα,
κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο απηήο ζα θαιπθζεί έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (10% επί ηνπ ειάρηζηνπ
ζπλνιηθνύ πνζνύ αύμεζεο κε έθδνζε λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ πνπ νξίδεη ν Ν.3864/2010), γεγνλόο
πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ΤΦΣ λα αζθεί ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κόλν
γηα ηηο απνθάζεηο πνπ απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην Ν.
2190/1920. Σεκεηώλεηαη όηη, ε επίηεπμε ηνπ 10% ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζπλεπάγεηαη
θαη ηελ απόθηεζε από ηνπο ηδηώηεο επελδπηέο warrants επί ησλ κεηνρώλ ηνπ ΤΦΣ, γεγνλόο πνπ
ζεκαίλεη όηη ζα κπνξνύλ λα επαλαγνξάζνπλ ζην κέιινλ ηηο κεηνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ΠΥΣ 38/9.11.12.
Η ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα κεξηθώο θαηαξγεζέληα δηθαηώκαηα
πξνηηκήζεσο, ζα είλαη ίζε κε ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, γηα ηελ απόθηεζε ησλ
νπνίσλ ζα ηζρύεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζύκθσλε κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1, παξ.1 (β).αα. ηεο ΠΥΣ 38/9.11.12.
Σθνπόο δηάζεζεο ηωλ ππό άληιεζε θεθαιαίωλ
Τα αληιεζέληα θεθάιαηα από ηελ παξνύζα απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζα δηαηεζνύλ γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ δεηθηώλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Τξάπεδαο.
Απνινγηζκόο ρξήζεο ηωλ αληιεζέληωλ θεθαιαίωλ από ηελ ηειεπηαία αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο
Σηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τξάπεδαο απνθάζηζε ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ππέξ ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, κε εηζθνξά ζε είδνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3723/2008. Σηηο 30
Γεθεκβξίνπ 2011, νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ύςνπο 380
εθαη. επξώ κε ηελ έθδνζε 1.266.666.666 λέσλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, νη νπνίεο αλειήθζεζαλ
από ην Διιεληθό Γεκόζην, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία. Τν ζύλνιν ησλ ελ ιόγσ
θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεηθηώλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο
Τξάπεδαο.
Γηα ηνπο πην πάλσ ιόγνπο, ην ΓΣ εηζεγείηαη πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ έγθξηζε ηεο κεξηθήο
θαηάξγεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαη ηελ σο άλσ αύμεζε ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ππό ηνπο όξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
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Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
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