HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
και σε µετάφραση στα ελληνικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαικής Ένωσης, τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τον Περί Εταιρειών
Νόµο Κεφ. 113)
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16 ΜΑΙΟΥ 2012
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ €66.224.222 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαικής Ένωσης, τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και
τις διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113)
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ηµεροµηνίας 16 Μαϊου 2012.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Εάν
χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του
παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µπορείτε να συµβουλευτείτε το
∆ιευθυντή Έκδοσης και Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις)
Λτδ, άλλες Ε.Π.Ε.Υ και Κ.Ε.Π.Ε.Y, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους
επενδύσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113)

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ €66.224.222 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Τα Δικαιώματα Προτίμησης έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί σε όλους τους
Μετόχους σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που
κατείχαν στις 31 Μαϊου 2012 (Ημερομηνία Αρχείου). Κάθε δύο (2) Δικαιώματα
Προτίμησης θα μπορούν να μετατραπούν σε μία (1) μετοχή της Τράπεζας με τιμή
εξάσκησης €0,43.
Επιπλέον, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωθείσες χαριστικές
μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία τρεις (3) Χαριστικές Μετοχές για κάθε δύο (2)
Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα διαθέσει τυχόν μη ασκηθέντα
Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη διακριτική του ευχέρεια όπως θα ήθελε κρίνει ότι
είναι προς όφελος της Τράπεζας, με τους ίδιους όρους και σε τιμή που θα είναι
τουλάχιστον ίση με την τιμή που διενεργείται η προσφορά.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€516.000.000 διαιρεµένο σε 1.200.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43
σεντ η κάθε µια
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€132.448.443 διαιρεµένο σε 308.019.635 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ
η κάθε µια

Ηµεροµηνία Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου: 19 Ιουνίου 2012
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που
ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισµό
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ ηµεροµηνίας 16 Μαϊου 2012. Η έγκριση του
παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης
το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται τον σύµβουλο επενδύσεων του.
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αναλαµβάνουν
συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε
εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και την Ελλάδα και
απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία των κρατών που
αναφέρονται πιο κάτω, η παρούσα δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο
ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,
στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας
προσφοράς ή η ταχυδρόµηση/διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι
παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή
κανονισµού (όλες οι πιο πάνω χώρες θα αναφέρονται στο εξής ως ‘οι Εξαιρούµενες
Χώρες’). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή
άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και
αφετέρου η συµµετοχή στην παρούσα έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα
των Εξαιρούµενων Χωρών και/ή από πρόσωπα που ευρίσκονται στις Eξαιρούµενες Xώρες.
Η απόφαση για επένδυση στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που εκδίδονται µε το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών
που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 16 Μαΐου 2012. Τέτοια πιθανή απόφαση συνεπάγεται
κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο Μέρος Ι του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας
16 Μαΐου 2012, Μέρος Ι, «Παράγοντες Κινδύνου».
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1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Hellenic Bank (Investments) Ltd
και σε µετάφραση στα ελληνικά
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Κυριάκου Μάτση 31,
2ος όροφος,
1082 Λευκωσία,
Τ.Θ. 1394 Λευκωσία

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

KPMG Limited
Εσπερίδων 14,
1087 Λευκωσία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κώστας Βελάρης
∆ιαγόρου 4,
Μέγαρο ΚΕΡΜΙΑ,
Γραφείο 704,
1097 Λευκωσία
Αλέκος Μαρκίδης
Λεωφόρος Ηρώων 1 & 1Α,
1105 Λευκωσία

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γωνία Λεωφ. Λεµεσού &
Λεωφ. Αθαλάσσας 200,
2025 Στρόβολος,
Τ.Θ. 24747,
1394 Λευκωσία
Τηλ. 22500000
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2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ ηµεροµηνίας 16 Μαΐου 2012.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο
όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως
αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του
2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία
2003/71/ΕΚ και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αναλαµβάνουν
συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε
εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου
του 2005, το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους:
∆ρ Ανδρέας Π. Παναγιώτου
Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Μάκης Κεραυνός
Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης
Σταύρος Κρεµµός
∆ρ Μάριος Ρ. Κληρίδης

Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, η οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο
είναι, εξόσων γνωρίζει, σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
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Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:

θα

µπορούν

να

•

Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης και ∆ιευθυντή Έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ, Κυριάκου Μάτση 31, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ.
22500100.

•

Της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ.
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22500000.
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3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Στις 30 Μαΐου 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας
Λτδ ενέγκρινε τις µη ελεγµένες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του
Οµίλου για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012. Οι εν λόγω µη ελεγµένες
Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου για την τριµηνία που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2012 ενσωµατώνονται στον παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο
µέσω παραποµπής.
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Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012
Μη ελεγµένα
Τριµηνία που έληξε στις
31 Μαρτίου
2012
2011
€'000
€'000
131.234
120.269

Κύκλος εργασιών
Καθαρά έσοδα από τόκους

57.075

48.022

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές
κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα

28.018

28.461

Σύνολο καθαρών εσόδων

85.093

76.483

(40.665)

(44.279)

44.428

32.204

(31.755)

(26.528)

12.673

5.676

(4.193)

(4.401)

8.480

1.275

8.063

916

417

359

8.480

1.275

2,6

0,3

Σύνολο εξόδων
Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για την περίοδο
Κέρδος που αναλογεί:
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας
Στο συµφέρον µειοψηφίας
Κέρδος για την περίοδο
Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)
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Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012
Μη ελεγµένα
Τριµηνία που έληξε στις
31 Μαρτίου
2012
2011
€'000
€'000
Κέρδος για την περίοδο

8.480

1.275

Λοιπά συνολικά έσοδα
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και
χρεόγραφα
Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα
διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν

5.927

1.839

1.418

3.617

--

(5)

--

(62)

2
7.347

35
5.424

15.827

6.699

15.317

6.315

510

384

15.827

6.699

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
λόγω πώλησης επενδύσεων σε χρεόγραφα
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και
χρεόγραφα
Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών
εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία
Συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία
Συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία
που αναλογούν:
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας
Στο συµφέρον µειοψηφίας
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Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
στις 31 Μαρτίου 2012

Μη Ελεγµένα

Ελεγµένα

31 Μαρτίου
2012
€'000

31 ∆εκεµβρίου
2011
€'000

345.755

219.890

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

2.232.030

1.645.333

Χορηγήσεις σε πελάτες

4.956.719

4.986.827

774.285

1.146.660

13.666

13.381

129.542

112.509

20.403

20.593

4.160

4.154

22.212

22.751

102.286

106.878

8.601.058

8.278.976

102.181

74.302

7.365.696

7.106.541

8.059

7.952

34.043

33.359

321.180
7.831.159

302.746
7.524.900

319.874

319.878

Μετοχικό κεφάλαιο

132.448

132.448

Αποθεµατικά

314.468

299.151

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους
κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

446.916

431.599

3.109

2.599

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες

Επενδύσεις σε χρεόγραφα
Επενδύσεις σε µετοχές
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο
Ίδια κεφάλαια

Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων
κεφαλαίων

450.025

434.198

8.601.058

8.278.976

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες
υποχρεώσεις

1.178.470

1.192.092
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Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο
€'000
Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
για την περίοδο µετά τη
φορολογία
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταφορά επιπρόσθετης
απόσβεσης από επανεκτίµηση
ακινήτων
31 Μαρτίου 2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
για την περίοδο µετά τη
φορολογία
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταφορά επιπρόσθετης
απόσβεσης από επανεκτίµηση
ακινήτων
31 Μαρτίου 2011

Σύνολο

Συµφέρον
µειοψηφίας

Σύνολο

€'000

€'000

€'000

132.448

237.174

35.331

39

26.607

431.599

2.599

434.198

---

---

8.063
--

---

-7.254

8.063
7.254

417
93

8.480
7.347

--

--

105

--

(105)

--

--

132.448

237.174

43.499

39

33.756

446.916

3.109

450.025

Σύνολο

Συµφέρον
µειοψηφίας

Σύνολο

€'000

€'000

€'000

--

Μετοχικό
κεφάλαιο
€'000
Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2011

Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας
Αποθεµατικό
Αποθεµατικό
Αποθεµατικά
από έκδοση
Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
επανεκτίµησης
µετοχών
προσόδου
διαφορών
υπέρ το άρτιο
€'000
€'000
€'000
€'000

Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας
Αποθεµατικό
Αποθεµατικό
Αποθεµατικό
Αποθεµατικά
από έκδοση
προσόδου
συναλλαγµατικών
επανεκτίµησης
µετοχών
διαφορών
υπέρ το άρτιο
€'000
€'000
€'000
€'000

132.442

237.174

137.382

39

24.911

531.948

2.316

534.264

---

---

916
--

---

-5.399

916
5.399

359
25

1.275
5.424

--

--

168

--

(168)

--

--

132.442

237.174

138.466

39

30.142

538.263

2.700

--

540.963

3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βασικά oικονοµικά στοιχεία
Μαρ-12
€'000
Σύνολο καθαρών εσόδων πριν την αποµείωση Οµολόγων
Ελληνικού ∆ηµοσίου

Μαρ-11 Μεταβολή
€'000
%

92.402

76.483

21%

7.309

0

100%

Σύνολο καθαρών εσόδων

85.093

76.483

11%

Σύνολο εξόδων

40.665

44.279

(8%)

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν την αποµείωση
Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου και πριν τις προβλέψεις

51.737

32.204

61%

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις

44.428

32.204

38%

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

31.755

26.528

20%

Κέρδος πριν τη φορολογία

12.673

5.676

123%

8.063

916

780%

Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της
µητρικής εταιρείας

Εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου το κέρδος
πριν τις προβλέψεις του Οµίλου ανέρχεται σε €51,7 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 61% σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Κατά την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, η Τράπεζα προχώρησε σε
επιπρόσθετη αποµείωση ύψους €7,3 εκατ. µε βάση τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου που κατείχε και της παρούσας αξίας των νέων
τίτλων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή των επιλέξιµων τίτλων σύµφωνα µε το
Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+) στις 12 Μαρτίου 2012. Το συνολικό
ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων πριν την ανταλλαγή, αντιπροσώπευε το
77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Η επιπρόσθετη αυτή αποµείωση περιλαµβάνεται στα
«Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και
επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα» στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Ο Όµιλος µετά και το κόστος της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου,
παρουσιάζει κέρδη πριν τη φορολογία για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012
που ανέρχονται σε €12,7 εκατ. σε σύγκριση µε κέρδη €5,7 εκατ. για την αντίστοιχη
περίοδο του 2011, σηµειώνοντας αύξηση 123%.
Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι
στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και
ορθολογική ανάπτυξη, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Οµίλου, εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης
των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου, αυξήθηκε κατά 21% σε σύγκριση µε το 2011.
Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων παρουσίασε µείωση 8% φθάνοντας τα €40,7 εκατ. σε
σύγκριση µε €44,3 εκατ. για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011.
Ως
αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης

διαµορφώνεται στο 44,0% και είναι µειωµένος από τα επίπεδα του 57,9% της αντίστοιχης
περσινής περιόδου.
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, ανήλθε
σε €31,8 εκατ. και αυξήθηκε κατά €5,2 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Οι
συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες
περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθαν σε €672,0 εκατ.
(∆εκέµβριος 2011: €644,9 εκατ.) και αποτελούν το 11,9% (∆εκέµβριος 2011: 11,5%)
των συνολικών µεικτών χορηγήσεων.
Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε €5,6 δισ. και παρέµειναν στα ίδια
επίπεδα µε το ∆εκέµβριο 2011. Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 4%,
φθάνοντας τα €7,4 δισ. σε σύγκριση µε €7,1 δισ. το ∆εκέµβριο 2011.
Στην Ελλάδα, παρ’ όλη τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις
στην πραγµατική οικονοµία και κατ’ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστηµάτων Ελλάδας, η ζηµία πριν τη φορολογία ανήλθε
στα €7,4 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία €15,4 εκατ. το Μάρτιο 2011. Η µείωση της ζηµιάς
οφείλεται κυρίως στην µείωση των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας χορηγήσεων.
Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής
του βάσης. Συγκεκριµένα, το Μάρτιο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των
καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,4% (∆εκέµβριος 2011:
79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 67,3%
(∆εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η
µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η µη εξάρτηση από τη
διατραπεζική αγορά.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2012
ανήλθαν σε €446,9 εκατ. σε σύγκριση µε €431,6 εκατ. το ∆εκέµβριο 2011. Ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα της τριµηνίας που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2012 διαµορφώνεται στο 7,1% (∆εκέµβριος 2011: -20,9%).
3.2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά έσοδα από τόκους
Μαρ-12
€'000

Μαρ-11
€'000

Μεταβολή

Έσοδα από τόκους

101.132

89.342

13%

Έξοδα από τόκους

(44.057)

(41.320)

7%

57.075

48.022

19%

%

Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012
ανήλθε σε 2,83% (∆εκέµβριος 2011: 2,65%, Μάρτιος 2011: 2,43%). Τα καθαρά έσοδα
από τόκους στην Κύπρο τα οποία αποτελούν το 95% του συνόλου των καθαρών εσόδων
από τόκους του Οµίλου (∆εκέµβριος 2011: 94%, Μάρτιος 2011: 93% ), έφθασαν τα
€54,3 εκατ. και παρουσιάζουν 22% αύξηση σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2012 ανήλθε σε 2,96% και στην Ελλάδα σε 1,51%.
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Μη επιτοκιακά έσοδα
Μαρ-12
€'000

Μαρ-11
€'000

Μεταβολή

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

15.893

14.378

11%

Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου

(7.309)

0

100%

Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

13.473

8.123

66%

5.961

5.960

0%

28.018

28.461

Άλλα έσοδα

%

(2%)

Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 2%,
φθάνοντας τα €28,0 εκατ. σε σύγκριση µε €28,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο λόγω του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Κατά την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, η Τράπεζα προχώρησε σε
επιπρόσθετη αποµείωση ύψους €7,3 εκατ. µε βάση τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου που κατείχε και της παρούσας αξίας των νέων
τίτλων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή των επιλέξιµων τίτλων σύµφωνα µε το
Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+) στις 12 Μαρτίου 2012. Το συνολικό
ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων πριν την ανταλλαγή, αντιπροσώπευε το
77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Η επιπρόσθετη αυτή αποµείωση περιλαµβάνεται στα
«Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και
επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα» στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στις 31 Μαρτίου 2012, η
ονοµαστική αξία των νέων ελληνικών οµολογιακών τίτλων ανήλθε στα €31,5 εκατ. και η
λογιστική τους αξία στα €7,8 εκατ.
Εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα µη
επιτοκιακά έσοδα του Οµίλου ανέρχονται σε €35,3 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 24% σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω βελτιωµένων αποτελεσµάτων
από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, καθώς
και λόγω της θετικής συνεισφοράς στα µη επιτοκιακά έσοδα από τις τραπεζικές εργασίες
του Οµίλου.

Έξοδα
Μαρ-12
€'000

Μαρ-11
€'000

Μεταβολή

28.803

32.149

(10%)

1.533

1.777

(14%)

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

10.329

10.353

(0%)

Σύνολο εξόδων

40.665

44.279

(8%)

Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις

%

Ο Όµιλος συνεχίζει τις συντονισµένες προσπάθειες για εξοικονόµηση πόρων. Το σύνολο
εξόδων του Οµίλου µειώθηκε κατά 8% συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο ποσό του 2011.
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Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 71% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (Μάρτιος
2011: 73%) και το προσωπικό στις 31 Μαρτίου 2012 αριθµεί 1.968 άτοµα (Μάρτιος 2011:
1.990 άτοµα).
Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού τα οποία ανέρχονται σε €24,0 εκατ. και αποτελούν το
µεγαλύτερο µέρος των εξόδων προσωπικού του Οµίλου, έχουν µειωθεί κατά 12% σε
σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Μάρτιος 2011: €27,4 εκατ.). Η µείωση
οφείλεται κυρίως στον τερµατισµό των δικαιωµάτων των υπαλλήλων σε φιλοδώρηµα
αφυπηρέτησης και στην ταυτόχρονη έναρξη εισφοράς της Τράπεζας σε ταµείο προνοίας.
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 47,8% και είναι µειωµένος από τα
επίπεδα του 57,9% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη
αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 19%, και στην µείωση των συνολικών
εξόδων κατά 8%, όπως επεξηγείται πιο πάνω. Εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης,
ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 44,0%.

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες
Μαρ-12 Μαρ-11 Μεταβολή
€'000
€'000
%
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

31.755

26.528

20%

Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα.
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το Μάρτιο 2012, ανήλθε σε €31,8 εκατ. και αυξήθηκε
κατά €5,2 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των
προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα του τριµήνου,
διαµορφώνεται σε 2,3% (∆εκέµβριος 2011: 2,5%, Μάρτιος 2011: 1,9%).
Σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι χορηγήσεις πελατών οι
οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν
καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών ταξινοµούνται ως µη εξυπηρετούµενες.
Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις και συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση

Μαρ-12
€'000

Μεταβολή
Μαρ-12 ∆εκ-11 ∆εκ-11

Μεταβολή
Μαρτ-12 Μαρ-11 Μαρ-11

€'000

%

€'000

%

Καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις

804,2

720,1

12%

559,3

44%

Συσσωρευµένες κεφαλαιουχικές προβλέψεις
για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων

513,2

487,0

5%

403,5

27%

Ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Κύπρο, οι καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε €804,2 εκατ.
σε σύγκριση µε €720,1 εκατ. το ∆εκέµβριο του 2011, ενώ ο δείκτης των καθαρών µη
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εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, εξαιρουµένων των τόκων
που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,
ανήλθε στο 14,7% σε σύγκριση µε 13,2% το ∆εκέµβριο του 2011.
Στις 31 Μαρτίου 2012, το 63,8% (∆εκέµβριος 2011: 67,6%) των καθαρών µη
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των
χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες
περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθαν σε €672,0 εκατ.
(∆εκέµβριος 2011: €644,9 εκατ.) και αποτελούν το 11,9% (∆εκέµβριος 2011: 11,5%)
των συνολικών µεικτών χορηγήσεων.
3.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Σύνολο Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Μεταβολή Μαρ12 - ∆εκ-11

Μεταβολή ΜαρΜαρ-11 12 - Μαρ-11

Μαρ-12

∆εκ-11

€'εκατ.

€'εκατ.
8.279

%

€'εκατ.

%

4%

8.256

4%

8.601

5.629

5.632

(0%)

5.574

1%

Κύπρος

4.690

4.682

0%

4.593

2%

Ελλάδα

939

950

(1%)

981

(4%)

Καταθέσεις

7.366

7.107

4%

6.904

7%

Κύπρος

6.802

6.532

4%

6.201

10%

Ελλάδα

564

575

(2%)

703

(20%)

Μεικτές χορηγήσεις

Το σύνολο της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου ανήλθε σε €8,6 δισ. σε
σύγκριση µε €8,3 δισ. το ∆εκέµβριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 4%.
3.3.1 Μεικτές Χορηγήσεις
Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες έµειναν στα ίδια επίπεδα µε το ∆εκέµβριο του
2011 και ανέρχονται σε €5,6 δισ. καθώς και οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο που
ανέρχονται σε €4,7 δισ. Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν µείωση 1%
και ανήλθαν σε €939 εκατ. σε σύγκριση µε €950 εκατ. το ∆εκέµβριο 2011.
Στις 31 Μαρτίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη:
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Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
31-Μαρ-12

40%
33%

33%

31-∆εκ-11

30%
26% 25%

20%

17%

17%
11% 12%

10%

7%

6% 6%

7%

0%
Μεταποιητικές
βιοµηχανίες

Εµπόριο

Τουριστικές
επιχειρήσεις

Οικοδοµικές Προσωπικά και Άλλοι τοµείς
επιχειρήσεις επαγγελµατικά

3.3.2 Καταθέσεις
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 4%, φθάνοντας τα €7,4 δισ. σε σύγκριση µε
€7,1 δισ. τον Σεπτέµβριο 2009.
Στις 31 Μαρτίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου
καταθέσεων του Οµίλου ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη:

Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων
31-Μαρ-12
31-∆εκ-11

60%

53%

53%

50%
40%

40%

40%

30%

20%

10%
3%

4%

3%

4%

0%
Όψεως

Ταµιευτηρίου

Προειδοποίησης

Προθεσµιακές

Στις 31 Μαρτίου 2012, οι καταθέσεις στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του
πελάτη, προέρχονται κατά: 34% από την Κύπρο, 37% από τη Ρωσία, 17% από άλλες
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χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 6% από άλλες
χώρες.

Καταθέσεις στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών
40%

37%
34%

35%

31-Μαρ-12

35%

31-∆εκ-11

30%

17% 18%

20%

10%

6%

6%

6%

6%

0%
Κύπρος

Άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Ρωσία

Άλλες
Ευρωπαϊκές
χώρες

Άλλες χώρες

Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο ύψους €6,8 δισ. χωρίζεται σε €4,0 δισ.
καταθέσεις σε Ευρώ (∆εκέµβριος 2011: €3,9 δισ.) και €2,8 δισ. καταθέσεις σε ξένα
νοµίσµατα (∆εκέµβριος 2011: €2,6 δισ.) παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε το
∆εκέµβριο του 2011.
Στις 31 Μαρτίου 2012, τo 59% των καταθέσεων στην Κύπρο είναι σε Ευρώ, το 35% σε
Αµερικανικό ∆ολάριο, το 3% σε Ρούβλια, το 2% σε Στερλίνα και το 1% σε άλλα
νοµίσµατα.
Καταθέσεις στην Κύπρο ανά νόµισµα
70%

31-Μαρ-12
31-∆εκ-11

59%

60%

60%

50%

40%
35%

34%

30%

20%

10%
2%

3%

2%

3%
1%

1%

0%
Αµερικανικό
∆ολάριο

Στερλίνα

Ευρώ

Ρούβλια

Άλλα νοµίσµατα

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε €564 εκατ. σε σύγκριση µε €575 εκατ. το
∆εκέµβριο 2011, παρουσιάζοντας µείωση 2%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται
κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ.
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Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής
του βάσης. Συγκεκριµένα, το Μάρτιο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των
καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,4% (∆εκέµβριος 2011:
79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 67,3%
(∆εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η
µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η µη εξάρτηση από τη
διατραπεζική αγορά.
3.3.3 Επενδύσεις
Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε €0,8 δισ. (∆εκέµβριος 2011: €1,2
δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 9,2% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
(∆εκέµβριος 2011: 14,0%) και αποτελείται κυρίως από χρεόγραφα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και από τραπεζικά χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εισηγµένα
σε διεθνή χρηµατιστήρια.

Στις 31 Μάρτιου 2012, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε
βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως:
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6 1

9
8

Άλλα
47

Κύπρος
Ελλάδα

Τράπεζες
339

Κυβερνητικά
388

Βουλγαρία
Ουγγαρία

351

Άλλα
Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ

Ο Όµιλος έχει στην κατοχή του Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου λογιστικής αξίας στις 31
Μαρτίου 2012 €7,8 εκατ. (∆εκέµβριος 2011 €34,7 εκατ.) καθώς και Κυπριακά
Κυβερνητικά Οµόλογα λογιστικής αξίας στις 31 Μαρτίου 2012 €350,8 εκατ. (∆εκέµβριος
2011 €456,1 εκατ.)
Στις 31 Μαρτίου 2012, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση το
δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης:
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Ποιότητα χαρτοφυλακίου χρεογράφων

unrated
Caa1 & Caa2
Ca
Baa1 to B3
A3
A2
A1
Aa3
Aa2
Aa1
Aaa
P1 (CPs)

0%
2%
0%
55%
0%
5%
8%
12%
7%
6%
5%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2012
ανήλθαν σε €446,9 εκατ. σε σύγκριση µε €431,6 εκατ. το ∆εκέµβριο 2011. Ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα της τριµηνίας που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2012 διαµορφώνεται στο 7,1% (∆εκέµβριος 2011: -20,9%).
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 12,7% (∆εκέµβριος 2011: 12,9%),
ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10,0% (∆εκέµβριος 2011: 10,1%) και ο
∆είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,1% (∆εκέµβριος 2011: 7,1%).
Μέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου, σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ στις 24
Απριλίου 2012, αποφασίστηκε η έκδοση και δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε 1 υφιστάµενη µετοχή. Με βάση
το Πρόγραµµα, για κάθε 2 ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκηθούν θα προκύψει 1 νέα
συνήθη µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,43 µε τιµή διάθεσης τα €0,43 η κάθε µια, ενώ για
κάθε 2 νέες µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων προτίµησης,
ο µέτοχος θα λαµβάνει δωρεάν 3 πλήρως πληρωθείσες χαριστικές µετοχές (Bonus
Shares).
Η περίοδος άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2012 και
θα διαρκέσει µέχρι τις 6 Ιουλίου 2012. Η τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης είναι η 6η Ιουλίου 2012.
Με την υλοποίηση του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης εντός του 2012, ο Όµιλος
αναµένει να αντλήσει €66 εκατ. ενισχύοντας έτσι τους ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας.
Στις 31 Μαρτίου 2012, λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω άντληση κεφαλαίων, ο
ενδεικτικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και Κυρίων
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 13,9%, 11,2% και 8,3% αντίστοιχα, µε
αποτέλεσµα ο Όµιλος να υπερβαίνει όλους τους ελάχιστους απαιτούµενους εποπτικούς
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
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3.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι
στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και
ορθολογική ανάπτυξη, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Επιπλέον στόχος του Οµίλου
είναι η αποτελεσµατική διαχείριση τόσο του αυξηµένου πιστωτικού όσο και του
συναλλαγµατικού κινδύνου που µπορεί να προκύψει σε περίπτωση που η Ελλάδα
επιστρέψει στη δραχµή.
Η ∆ιοίκηση και ∆ιεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί µε προσοχή τις
εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αντιµετώπιση των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών και των επιπτώσεων της
συνεχιζόµενης κρίσης.
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2012 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις
για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε συνεπακόλουθα
τους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης και της κατανάλωσης και τη
διατήρηση της ανεργίας σε ψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, αναµένεται ότι το πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα διαρκέσει περισσότερο σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις,
µε αποτέλεσµα τη συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη
ανεργίας. Σηµειώνεται ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα στον πολιτικό χώρο
επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική σταθερότητα της χώρας και ενδεχοµένως να υπάρξει
περαιτέρω χειροτέρευση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του δικτύου.
Στη Ρωσία, αναµένεται η συνέχιση του θετικού ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας.
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και αντιµετωπίζει τις προκλήσεις του
αρνητικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Ένα από αυτά τα µέτρα είναι το σχέδιο ενίσχυσης
της κεφαλαιακής βάσης που έχει πρόσφατα ανακοινώσει η Τράπεζα. Η αύξηση του
κεφαλαίου θα θωρακίσει περαιτέρω τον Όµιλο έτσι ώστε να µπορεί να αντέξει σε
περαιτέρω κραδασµούς στην οικονοµία, να τηρεί όλες τις νέες εποπτικές απαιτήσεις και
παράλληλα να του δώσει την ευχέρεια της ορθολογικής ανάπτυξης στις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
4.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Στις 21 Μαΐου 2012 ο οίκος Fitch Ratings έχει τοποθετήσει τις βαθµίδες της Τράπεζας
σε αρνητική παρακολούθηση (“Rating Watch Negative”).
Συγκεκριµένα, τέθηκε υπό αρνητική παρακολούθηση η µακροπρόθεσµη διαβάθµιση
ΒΒ+. Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση η αρνητική παρακολούθηση αντανακλά το
γεγονός ότι οι τράπεζες παραµένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στους κινδύνους στην
Ελλάδα, ειδικότερα εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να παραµείνει στην ευρωζώνη.
Επιπλέον, ο οίκος υποβάθµισε τις διαβαθµίσεις βιωσιµότητας της Τράπεζας σε b- από bbαντανακλώντας σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζα
µετά τις ζηµιές του 2011 λόγω των προβλέψεων στην Ελλάδα και της επιδείνωσης του
πιστωτικού της προφίλ.
Στις 12 Ιουνίου 2012 ο οίκος Moody’s έχει υποβαθµίσει τις διαβαθµίσεις Τράπεζας λόγω
του αυξηµένου ρίσκου πιθανής εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη και των
επιπτώσεων που ενδεχωµένως αυτό να έχει στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.
Συγκεκριµµένα, υποβάθµισε κατά µία βαθµίδα τη διαβάθµιση των καταθέσων στο Β1
από Βa3 και την πιστοληπτική της αξιολόγηση από b1 σε b2 διατηρώντας τη διαβάθµιση
χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας της Τράπεζας σε Ε+. Οι διαβαθµίσεις τέθηκαν υπό
αρνητική παρακολούθηση για υποβάθµιση.
22

Οι Moody’s Investor Services Inc και Fitch Ratings Ltd, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, έρευνας και ανάλυσης επιχειρηµατικών κινδύνων,
κατατάσσουν την Ελληνική Τράπεζα για την µακροχρόνια πιστοληπτική της ικανότητα
στη βαθµίδα Β1 (υπό αρνητική παρακολούθηση για υποβάθµιση) και BB+ (µε αρνητική
προοπτική), αντίστοιχα. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας, σύµφωνα µε τους διεθνείς
οίκους Moody’s (12 Ιουνίου 2012) και Fitch (21 Μαΐου 2012).
Οίκοι αξιολόγησης και κατηγορίες πιστοληπτικής διαβάθµισης
Moody’s
Investor
Services
αξιολόγησης 12/06/2012)
Προοπτική (Outlook)

Inc

(τελευταία

Βαθµίδα

ηµεροµηνία
Υπό αρνητική
παρακολούθηση
για υποβάθµιση
B1
E+

Τραπεζικές καταθέσεις (Deposit ratings)
Χρηµατοοικονοµική ευρωστία (Bank financial strength)
Fitch Ratings Ltd (τελευταία ηµεροµηνία αξιολόγησης 21/05/2012)
Προοπτική (Outlook)
Μακροπρόθεσµη διαβάθµιση (Long-term issuer default rating)
Βραχυπρόθεσµη διαβάθµιση (Short-term issuer default rating)
Αξιολόγηση Βιωσιµότητας (Viability rating)

Αρνητική
παρακολούθηση
BB+
B
b-

Η µακροπρόθεσµη αξιολόγηση αφορά την ικανότητα µιας επιχείρησης να αποπληρώνει
τις µακροπρόθεσµες οφειλές της και αξιολογείται µε βαθµίδες από το A µέχρι το C. H
Moody’s Investor Services Inc χρησιµοποιεί επιπλέον συνδυασµό δεικτών µε
αριθµητικές ενδείξεις (1, 2, 3) ενώ η Fitch Ratings Ltd συνδυάζει τους δείκτες µε θετικό
ή αρνητικό πρόσηµο. Η πιστοληπτική αξιολόγηση βοηθά τους επενδυτές να εκτιµήσουν
τη χρηµατιστηριακή αξία, καθώς και το βαθµό επενδυτικής επικινδυνότητας µιας
επιχείρησης.
5.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Το ποσοστό του κ. Πόλυ Πολυκάρπου και των συνδεδεµένων του προσώπων έχει µειωθεί
στο 4,89% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι
µέτοχοι που, σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων, κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα η έµµεσα,
ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
Όνοµα µετόχου
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Credit Suisse AG

Άµεση
συµµετοχή
42.270.948

Έµµεση
συµµετοχή
-

Συνολική
συµµετοχή
42.270.948

Ποσοστό
%
13,72

13.394.147

2.402.446

15.796.593

5,13

18.207.751

-

18.207.751

5,91

73.872.846

2.402.446

Λοιποί µέτοχοι
Σύνολο
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76.275.292

24,76

231.744.343

75,24

308.019.635

100

6.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόµενα στα άρθρα 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν
συµφωνήσει ή δεσµευθεί µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη δηµοσίευση του
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης τους,
δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσµευθούν αζηµίως γι’ αυτούς από την
υποχρέωση και δέσµευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωµα υπαναχώρησης και δήλωσης
της αποδέσµευσης ασκείται εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη
δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
7.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι µη ελεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την
τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 ενσωµατώνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι επενδυτές δύναται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των µη ελεγµένων συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την τριµηνία που έληξε στις 31
Μαρτίου 2012 κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το
µεσηµέρι από το εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού &
Αθαλάσσας, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οµίλου
www.hellenicbank.com.
Πληροφορίες µέσω παραποµπής

Έγγραφο

Σελίδες

Μη ελεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Συνοπτικές ενοποιηµένες
οικονοµικές
καταστάσεις
για την τριµηνία που
έληξε στις 31 Μαρτίου
2012

3-17

8.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 16 Μαϊου 2012, στις 5 Ιουνίου 2012 έχουν αποσταλεί στους ∆ικαιούχους
δηλαδή τους µετόχους που ήταν εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του
ΧΑΚ στις 31 Μαΐου 2012, οι Επιστολές Παραχώρησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στις
οποίες αναγράφονται µεταξύ άλλων, ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ο
αριθµός των Νέων Μετοχών που αναλογεί σε κάθε ∆ικαιούχο. Επιστολές παραχώρησης δεν
έχουν αποσταλεί σε Εξαιρούµενες Χώρες.
Στις 15 Ιουνίου 2012 αρχίζει η περίοδος διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
στο ΧΑΚ καθώς και η περίοδος Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Η περίοδος
διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου 2012
µέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 ενώ η περίοδος Άσκησης θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου 2012
µέχρι τις 6 Ιουλίου 2012.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας
Εταιρείας Λτδ υπογράφτηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Τράπεζας,
οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:
∆ρ Ανδρέας Π. Παναγιώτου, Πρόεδρος

………..………………………

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Αντιπρόεδρος

…………………………………

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Μέλος

…………………………………

Σωτήρης Ζ. Καλλής, Μέλος

…………………………………

Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου, Μέλος

…………………………………

Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Μέλος

…………………………………

Γεώργιος Κ. Παύλου, Μέλος

…………………………………

Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Μέλος

…………………………………

Μάκης Κεραυνός, Μέλος

…………………………………

Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης, Μέλος

…………………………………

Σταύρος Κρεµµός, Μέλος

…………………………………

∆ρ Μάριος Ρ. Κληρίδης, Μέλος

…………………………………
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας
Εταιρείας Λτδ ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012 υπογράφτηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο
Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, ο οποίος
δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες
µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν
το περιεχόµενο του.

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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