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 Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ 2.922 εκατ.1  

 

                                                 
1 Τα Καθαρά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής 
Τραπέζης ύψους Ευρώ 3,3 δισ. ανήλθαν σε Ευρώ -304 εκατ. 

 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων  

- Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού 

Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως. 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ενισχυμένα κατά 7,4% το δ΄ τρίμηνο. 

- Μείωση του Επαναλαμβανόμενου Λειτουργικού Κόστους κατά 6,6% σε ετήσια βάση έναντι του 

τεθέντος στόχου για μείωση των εξόδων κατά 5%. Η επίτευξη περισσότερων συνεργειών έναντι 

του αρχικού σχεδιασμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση του στόχου, καθώς και για 

ανάληψη περαιτέρω ενεργειών εξορθολογισμού του κόστους.  

- Μείωση των καθυστερήσεων κατά Ευρώ 0,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο με τον Δείκτη Καθυστερήσεων να 

διαμορφώνεται σε 32,7%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του εν λόγω 

χαρτοφυλακίου. 

- Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 15,9% εν αναμονή της αξιολογήσεως της ποιότητος 

των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, μετά από την 

πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 

διαμορφώνεται σε 12,1%. 

- Διατήρηση της λογιστικής αξίας, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 7,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. 

Λογιστική αξία ανά μετοχή Ευρώ 0,68. 

 Αποτέλεσμα Εκτιμήσεως Κεφαλαιακών Αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος 

- Η Alpha Bank παρουσίασε τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες εκ των συστημικών τραπεζών, 

Ευρώ 262 εκατ. κατά το βασικό σενάριο. 

- Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις αναμενόμενες ζημίες 

σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο οποίος είναι σημαντικά 

υψηλότερος σε σχέση με των υπόλοιπων τραπεζών που συμμετείχαν στον διαγνωστικό έλεγχο. 

 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ., με σκοπό την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων 
μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την ικανοποίηση των οριακών κεφαλαιακών αναγκών 
που προέκυψαν από τη διαγνωστική μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος. 
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Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού 

- Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 15,9%, που παρέχει ικανό απόθεμα εν αναμονή 
των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΚΤ. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 
ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 9,7% και 12,1%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο οποίος καθιστά την Alpha Bank ανάμεσα στις καλύτερα 
κεφαλαιοποιημένες Ευρωπαϊκές τράπεζες. 

- Η συνολική μας χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 17,2 δισ. στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2013 και αντιπροσωπεύει το 20%1 του συνολικού Ενεργητικού. Η χρηματοδότηση από τον 
Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε Ευρώ 3,5 δισ.  

- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 3% το 2013 σε Ευρώ 42,5 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα 
εισροών από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς της Τραπέζης κατά 
1% υψηλότερα το 2013. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω σε 117%. 

- Μείωση των καθυστερήσεων με Δείκτη Καθυστερήσεων στο 32,7% κυρίως λόγω στοχευμένων ενεργειών 
διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

- Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 11,1 δισ., αντιστοιχώντας σε 18% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας τον δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων σε 54%, ενισχυμένο κατά 200 
πόντους το δ΄ τρίμηνο. 

 
Συνεχίσθηκε η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως επηρεασμένη θετικά από το 
μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και την υλοποίηση των συνεργειών 

- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα2 αυξήθηκαν σε Ευρώ 597,4 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013, έναντι Ευρώ 556,1 
εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2013 (+7,4%). Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, προσαρμοσμένο για τα 
αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων εξόδων3, ανήλθε σε 
Ευρώ 240,8 εκατ., ενισχυμένο κατά 8,1% σε επίπεδο τριμήνου.  

- Το Kαθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 476,1 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 6,4% σε 
τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων, καθώς και του χαμηλότερου 
κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε 
αντιστοίχως κατά 20 μονάδες βάσεως σε 2,6% κατά το δ΄ τρίμηνο 2013. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων 
εξόδων2, αυξήθηκαν σε Ευρώ 356,6 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω εποχικότητας. 

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 449 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 
έναντι Ευρώ 490 εκατ. το γ΄ τρίμηνο. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων 
μειώθηκαν κατά 23 μονάδες βάσεως σε 285 μονάδες βάσεως. 
 

- Ζημίες προ φόρων Ευρώ 292 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013. 

 

                                                 
1 Εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
2 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 
3 Τα Έκτακτα Έξοδα το δ΄ τρίμηνο περιλαμβάνουν κυρίως Ευρώ 32,2 εκατ. που αφορούν κέρδη από προγράμματα καθορισμένων παροχών 
(Δαπάνες Προσωπικού), Ευρώ 62,5 εκατ. ζημίες απομειώσεως παγίων (Γενικά Έξοδα) και Ευρώ 28 εκατ. έξοδα που αφορούν το Σκέλος 
Εξυγιάνσεως του ΤΕΚΕ (Γενικά Έξοδα). 
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2014, με 
θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου («Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») συνολικού ποσού έως 
Ευρώ 1,2 δισ. με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως. 
 

Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν την κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος 
κεφάλαια και να διευκολύνουν την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 
Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, 
καθώς και την ικανοποίηση του αποτελέσματος της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος. Η έκδοση 
νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως με τη συμμετοχή διεθνών 
επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό. Η Τράπεζα προτίθεται να 
εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων 
Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία. Η διασπορά των μετοχών εκδόσεως 
της Τραπέζης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύοντας την 
εμπορευσιμότητα της μετοχής και τη συμμετοχή σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.   

 
H Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών υπό συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις. Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και 
μαζί με τη Merrill Lynch International ως Joint Bookrunners, η HSBC Bank Plc ως Co-Bookrunner, η Keefee, Bruyette & 
Woods Ltd και η Banca IMI Spa ως Co-Lead Μanagers. H Axia Ventures Group Ltd ενεργεί ως σύμβουλος της Τραπέζης. 
 
Ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε:  
“Η εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ. επιτρέπει την 
εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία και αποτελεί κύριο τμήμα του σχεδιασμού 
μας για αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως και για την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης. Καθώς η χώρα 
εισέρχεται σε περίοδο ανακάμψεως, η Alpha Bank, με την ηγετική της θέση στην αγορά, το διευρυμένο Δίκτυο και 
την ισχυρή εταιρική της ταυτότητα, δεσμεύεται να στηρίξει τους Πελάτες της και να μεγιστοποιήσει την αξία των 
Μετόχων της κατά τα προσεχή έτη”. 
 
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:  
“Συνεχίζουμε την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την αποκατάσταση της οργανικής μας κερδοφορίας μετά 
και από το αποτέλεσμα του δεύτερου διαγνωστικού ελέγχου για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Το 
2014, αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση των κύριων εσόδων μας, λόγω του μειωμένου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα 
λειτουργικά μας έξοδα μειώθηκαν κατά 6,6% το 2013 και με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Εμπορικής 
Τραπέζης αναμένονται περαιτέρω σημαντικές συνέργειες κόστους. Η αποτελεσματική πολιτική μας στη διαχείριση 
κινδύνων έχει απτά αποτελέσματα, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να αναμένουμε την 
περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το 2014. Με την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού 
Δημοσίου εισάγονται υψηλής ποιότητος κεφάλαια στην Καθαρή μας Θέση, αυξάνεται η ευελιξία της μερισματικής μας 
πολιτικής και οι Μέτοχοί μας επωφελούνται αποκλειστικά από μελλοντικά κέρδη”. 
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ΚΥΡΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ             

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Έτους   Τέλος Τριμήνου   

31.12.2013 31.12.2012 (%) 31.12.2013         30.9.2013 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.657,8  1.383,3 19,8% 476,1  447,4  
Καθαρά Έσοδα από 
Προμήθειες 370,3  271,7 36,3% 106,7  95,3 
Αποτελέσματα Χρημ/κών 
Πράξεων 256,6  (232,9) … 1,6  5,2 

Λοιπά Έσοδα 59,5  51,9 14,5% 14,6  13,4 

Λειτουργικά Έσοδα 2.344,2  1.474,1 59,0% 599,0  561,3 
Κύρια Λειτουργικά 
Έσοδα1 2.087,6  1.706,9 22,3% 597,4  556,1 

Δαπάνες Προσωπικού (658,3) (532,7) 23,6% (142,0) (173,3) 

Γενικά Έξοδα (648,0) (525,8) 23,3% (265,5) (129,7) 

Αποσβέσεις (92,2) (93,6) -1,6% (24,0) (22,9) 
Λειτουργικά Έξοδα προ 
εξόδων ενοποιήσεως (1.398,5) (1.152,1) 21,4% (431,5) (325,8) 

Έξοδα Ενοποιήσεως (27,4) 0,0 … (10,3) (10,8) 

Λειτουργικά Έξοδα (1.425,9) (1.152,1) 23,8% (441,8) (336,7) 
Αποτέλεσμα προ 
προβλέψεων2 750,8  679,9 10,4% 240,8  222,8 

Ζημίες Απομειώσεως  (1.923,2) (1.666,5) 15,4% (449,2) (490,0) 

Κέρδη προ Φόρων (1.004,9) (1.344,6) -25,3% (292,0) (265,4) 

Φόρος Εισοδήματος 701,2  257,0 … 81,6  41,6 
Καθαρά Κέρδη μετά από 
Φόρους (303,7) (1.087,6) … (210,4) (223,7)  
   31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013    31.12.2012 (%) y-o-y 

Ενεργητικό 73.697 74.033 74.880 72.515 58.253 26,5% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες 
απομειώσεις) 51.678 52.596 53.530 54.776 40.579 27,4% 

Χρεόγραφα 10.645 10.022 9.889 5.756 7.573 40,6% 

Καταθέσεις 42.485 41.967 42.002 42.042 28.464 49,3% 

Ίδια Κεφάλαια 8.312 8.460 8.591 4.139 588 … 

31.12.2013 31.12.2012   31.12.2013      30.9.2013   
Καθαρό Έσοδο 
Τόκων/Μέσο Ενεργητικό 
(MARGIN) 2,3% 2,4%    2,6% 2,4% 
Έξοδα/Έσοδα (άνευ 
Αποτελεσμάτων Χρημ/κών 
Πράξεων και Εξόδων 
Συγχωνεύσεως) 64% 60% 58% 58% 
Δείκτης Κυρίων Βασικών 
Ιδίων Κεφαλαίων 15,9% 8,5% 15,9% 13,5% 

Δείκτης Δάνεια προς 
Καταθέσεις 122% 143%    122% 125%   

Τα μεγέθη συμπεριλαμβάνουν την Εμπορική Τράπεζα από 1.2.2013 

 

                                                 
 
1 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 
 

2 Προσαρμοσμένο για τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων, τα μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα και τα Έξοδα Συγχωνεύσεως. 
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Η άνοδος των αγορών 
και η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στηρίζουν 
την οικονομική 
ανάκαμψη, καθώς 
επιβεβαιώνεται η 
ασκούμενη οικονομική 
πολιτική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μικρότερες 
κεφαλαιακές ανάγκες 
εκ των συστημικών 
ελληνικών τραπεζών 
σύμφωνα με τη 
δεύτερη διαγνωστική 
μελέτη της BlackRock 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποδειγματική 
κεφαλαιακή θέση εν 
αναμονή του 
Ευρωπαϊκού AQR και 
της Ασκήσεως 
Προσομειώσεως 
Ακραίων 
Καταστάσεων της 
ΕΚΤ. Δείκτης Κυρίων 
Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων σε 15,9% ή 
12,1% μετά την πλήρη 
εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  
 
 

 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 
Η καλύτερη του αναμενομένου μεταβολή του ΑΕΠ στο δ΄ τρίμηνο του 2013, σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση στους δείκτες οικονομικής εμπιστοσύνης, στις καθαρές 
προσλήψεις εργαζομένων, στις εισπράξεις Φ.Π.Α., στις λιανικές πωλήσεις, στις 
άδειες οικοδομής, στη μεταποιητική παραγωγή, στις άδειες κυκλοφορίας νέων 
αυτοκινήτων και στις αφίξεις τουριστών, συνηγορούν στην οικονομική ανάκαμψη, 
ίσως και από το α΄ τρίμηνο του 2014. Η άνοδος του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί 
το 1% το 2014, ενώ η άνοδος των επενδύσεων κατά 7% και των εξαγωγών κατά 
4% αναμένεται να υπερκεράσουν τη μείωση της ιδιωτικής καταναλώσεως (-1,5%), 
συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχολήσεως έως και κατά 1%. Η δυναμική της 
οικονομικής αναπτύξεως υποστηρίζεται από ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη και 
ειδικότερα από την ταχύτερη επίτευξη πλεονασμάτων σε σχέση με τον στόχο, 
τόσο στο πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού (1,1% του ΑΕΠ) όσο και στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (1,25% του ΑΕΠ). Η επίτευξη ενός 
πρωτογενούς πλεονάσματος κατά το 2013 ύψους Ευρώ 2 δισ., σε συνδυασμό με 
το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ύψους Ευρώ 9 δισ., το 
οποίο επιβεβαιώθηκε εντός του 2013 και αναμένεται να εισπραχθεί εγκαίρως, 
έχουν βελτιώσει τις προοπτικές για την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με το ελληνικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως, και η προσφυγή στις 
αγορές φαίνεται τώρα ως μία βιωσιμότερη επιλογή. Ως αποτέλεσμα, τα πτωτικά 
περιθώρια αποδόσεων (spreads) των ελληνικών ομολόγων, η άνοδος των 
εγχώριων χρηματιστηριακών δεικτών και οι εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων που 
τοποθετούνται εγκαίρως στην αγορά αποτυπώνουν το θετικό επενδυτικό κλίμα.  
 
Την 6 Μαρτίου 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές ανάγκες 
για τις ελληνικές τράπεζες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναμενόμενες ζημίες 
πιστωτικού κινδύνου από τη μελέτη της BlackRock Solutions. Συγκεκριμένα, η 
Alpha Bank ενεφάνισε τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες μεταξύ των ελληνικών 
συστημικών τραπεζών, ύψους Ευρώ 262 εκατ. σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το 
οποίο προσδιόρισε και τις οριστικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών 
τραπεζών. Η επίδοση αυτή επετεύχθη παρά τις συντηρητικές παραδοχές που 
εφαρμόσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις εκτιμήσεις της 
BlackRock για τις ζημίες πιστωτικού κινδύνου. Αναλυτικά, οι αναμενόμενες ζημίες 
πιστωτικού κινδύνου για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank ανήλθαν σε 
Ευρώ 6,9 δισ., ενώ οι αντίστοιχες ζημίες που χρησιμοποιήθηκαν από την Τράπεζα 
της Ελλάδος ανήλθαν στο διπλάσιο, σε Ευρώ 14,7 δισ., αντιστοιχώντας σε 
κάλυψη 130% περίπου των αναμενόμενων ζημιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
χαρτοφυλακίου. 
 
Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απομάκρυνση του εποπτικού φίλτρου του 20% στις 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων της Εμπορικής Τραπέζης, ανήλθαν σε Ευρώ 8,2 δισ. Ως αποτέλεσμα, 
ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 15,9% στο τέλος 
Δεκεμβρίου, ενισχυμένος κατά 240 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση, 
περιλαμβάνοντας ένα ικανό απόθεμα εν αναμονή των Ασκήσεων Προσομοιώσεως 
Ακραίων Καταστάσεων της ΕΚΤ. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 
16,3%. Τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού ανήλθαν σε 
Ευρώ 51,5 δισ. (σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις), παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 11% ετησίως (σε συγκρίσιμη βάση) ή κατά Ευρώ 6,2 δισ., ως αποτέλεσμα 
κυρίως της μειώσεως των χορηγήσεων. Με πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας CRD IV 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα έχει ισχύ από την 31 Μαρτίου 2014, και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ., ο Δείκτης 
Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 12,1%, καθιστώντας την Alpha 
Bank ανάμεσα στις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες Ευρωπαϊκές τράπεζες. 
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Μείωση Λειτουργικών 
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των λειτουργικών 
δαπανών κατά 20% 

 
 
 
 
 
 
 

Το 2013, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.658 εκατ., ενισχυμένο 
κατά 19,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης. 
Το δ΄ τρίμηνο του 2013 το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 476,1 εκατ., 
σημειώνοντας αύξηση κατά 6,4% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του συνεπώς 
χαμηλότερου κόστους των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα, καθώς 
και της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες ως αποτέλεσμα και της 
πτώσεως στο βασικό επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης 
κατά 25 μονάδες βάσεως τον Νοέμβριο 2013. Αναλυτικότερα, τα επιτόκια των 
νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική μείωση 
200 περίπου μονάδων βάσεως έναντι του υψηλού 4,6% στις αρχές του 2013. Η 
βελτίωση στο καθαρό έσοδο τόκων αναμένεται να συνεχισθεί και κατά τα επόμενα 
τρίμηνα, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των νέων καταθέσεων (μείωση 
κατά 100 μονάδες βάσεως κατά μέσο όρο ετησίως), καθώς και λόγω του 
χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.  
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες για το 2013 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
370,3 εκατ., ενισχυμένα κατά 36,3% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς της 
Εμπορικής Τραπέζης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από προμήθειες 
αυξήθηκαν κατά 11,8% το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 106,7 εκατ., εν μέρει λόγω 
αυξήσεως των προμηθειών που συνδέονται με τις χορηγήσεις ως συνέπεια και 
των αυξημένων ρυθμίσεων κατά τα τελευταία τρίμηνα, καθώς και της μερικής 
αναθερμάνσεως των χρηματιστηριακών εργασιών και των εργασιών διαχειρίσεως 
χαρτοφυλακίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Φεβρουαρίου 2014, η Alpha 
Asset Management υπέγραψε συμφωνία αναλήψεως της διαχειρίσεως των 
αμοιβαίων κεφαλαίων της Amundi Hellas, συνολικού ενεργητικού Ευρώ 98 εκατ. 
(με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013). Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών 
Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 256,6 εκατ., θετικά επηρεασμένα από το όφελος των 
Ευρώ 120 εκατ. που προέκυψε από την αποτίμηση, κατά την αρχική αναγνώριση, 
του μετατρεψίμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole, καθώς και το 
όφελος από την επαναγορά των ομολόγων μειωμένης εξασφαλίσεως Ευρώ 34,9 
εκατ. που είχαν καταγραφεί κατά το β΄ τρίμηνο του 2013. Τα Λοιπά Έσοδα 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 59,5 εκατ. 
 
Το 2013, τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.336,8 εκατ., εμφανίζοντας 
μείωση κατά 6,6%, σε συγκρίσιμη βάση1 (εξαιρώντας τις μη επαναλαμβανόμενες 
δαπάνες, καθώς και τα Έξοδα Συγχωνεύσεως2). Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο 
τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 20% στο ενιαίο σχήμα Alpha Bank και 
Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται ότι το ένα τρίτο του τεθέντος στόχου έχει 
πραγματοποιηθεί το 2013 ως αποτέλεσμα των συνεργειών συγχωνεύσεως με την 
Εμπορική Τράπεζα καθώς και άλλων πρωτοβουλιών εξορθολογισμού του 
κόστους. Οι Δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 690,5 εκατ., μειωμένες 
κατά 7,2%1 σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη νέα διετή 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, η οποία εφαρμόσθηκε την 1 Ιουλίου 2013, και 
στις αυξημένες αποχωρήσεις Προσωπικού στην Ελλάδα. Το σύνολο του 
Προσωπικού μειώθηκε κατά 5,2%, ήτοι 946 Υπάλληλοι για το ενιαίο σχήμα, ενώ ο 
συνολικός αριθμός Καταστημάτων μειώθηκε κατά 10,2%, ήτοι 123 Καταστήματα. 
Τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 554,8 εκατ., 
μειωμένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση1, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
αναδιοργανώσεως έπειτα από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα.  
Το δ΄ τρίμηνο τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα, εξαιρουμένων των μη 
επαναλαμβανόμενων δαπανών, ενισχύθηκαν σε Ευρώ 159,1 εκατ. για λόγους 
εποχικότητος, καθώς και λόγω των αυξημένων νομικών εξόδων ως απόρροια  
των ρυθμίσεων. Τα Έξοδα Συγχωνεύσεως 

                                                 
1 Μετά από προσαρμογή για την πλήρη συνεισφορά της πρώην Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται ότι η 
ημερομηνία ενάρξεως ενοποιήσεως ήταν η 1 Φεβρουαρίου 2013. 
 

2 Τα έκτακτα έξοδα του δ' τριμήνου περιλαμβάνουν κυρίως Ευρώ 32,2 εκατ. από την αναθεώρηση της 
υποχρεώσεως για την αποζημίωση του Προσωπικού με βάση την εργατική νομοθεσία (Δαπάνες 
Προσωπικού), Ευρώ 62,5 εκατ. ζημίες απομειώσεως παγίων και Ευρώ 28 εκατ. έξοδα που αφορούν το 
Σκέλος Εξυγιάνσεως του ΤΕΚΕ (Γενικά Έξοδα). 
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ευνοϊκών συνθηκών 
στις χρηματαγορές 
 

ανήλθαν σε Ευρώ 43,6 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 27,4 εκατ. επιβάρυναν τα 
έξοδα και τα υπόλοιπα κεφαλαιοποιήθηκαν.  

 
Το δ΄ τρίμηνο του 2013, τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν για πρώτη φορά 
μετά την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, συνεπεία κυρίως των αυξημένων 
διορθωτικών μέτρων στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερήσεων. Ως αποτέλεσμα 
αυτών ο Δείκτης Καθυστερήσεων μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως το δ΄ 
τρίμηνο, σε 32,7%. Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 34,3% 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 40 μονάδες βάσεως κατά 
το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 
24,8%.  
 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 
Ευρώ 76 εκατ., ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση των στεγαστικών δανείων και των 
δανείων καταναλωτικής πίστεως μειώθηκαν κατά Ευρώ 222 εκατ. και Ευρώ 54 
εκατ. αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των 
επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε σε 
32,2%, 30,4% και 42,1% αντιστοίχως.  
 
Το δ΄ τρίμηνο ενισχύθηκε περαιτέρω το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων κατά 
Ευρώ 449 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,1 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, 
ενισχύοντας τον δείκτη Καλύψεως των Καθυστερήσεων κατά 200 μονάδες 
βάσεως, σε 54%. Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του 
δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 18% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. 

 
Το 2013 συνεχίσθηκε η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεώς μας από τις 
Κεντρικές Τράπεζες, λόγω των εισροών καταθέσεων κυρίως το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, της μειώσεως των υπολοίπων των χορηγήσεων, καθώς και των 
συναλλαγών με συμφωνία πωλήσεως και επαναγοράς (repo), καθώς βελτιώνονται 
οι προϋποθέσεις για χορήγηση ρευστότητας στην Ελλάδα. Στο τέλος Δεκεμβρίου 
2013, το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε 
Ευρώ 17,2 δισ., που αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού Ενεργητικού, 
εξαιρουμένων των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε Ευρώ 3,5 δισ., με 
δυνατότητα περαιτέρω μειώσεως εντός του έτους μέσω διατραπεζικού δανεισμού, 
με εχέγγυο καλυμμένες ομολογίες και ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και την τιτλοποίηση των χορηγήσεων 
ναυτιλίας.  

 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 62,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, μειωμένες κατά 548 εκατ. το δ΄ 
τρίμηνο. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
52,4 δισ., καταγράφοντας μείωση κατά Ευρώ 0,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο, ενώ οι 
χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,9 δισ.  
 

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42,5 δισ. στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2013. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 36,8 δισ., με τις εισροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε Ευρώ 1,9 δισ. για το 
έτος, έναντι αυξήσεως Ευρώ 1,8 δισ. για το τραπεζικό σύστημα συνολικά. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, η Alpha Bank ανακοίνωσε την 
αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Δυτικής 
Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας), ύψους Ευρώ 0,4 δισ. Οι καταθέσεις 
στη Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ., ουσιαστικά αμετάβλητες 
σε επίπεδο τριμήνου, καθώς οι εκροές στην Κύπρο αντισταθμίσθηκαν από 
εισροές στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, παρά τις ενέργειες ανατιμολογήσεως 
των καταθέσεων στις επιμέρους χώρες.  
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Εξέλιξη λειτουργικής 
συγχωνεύσεως 

 

 Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε για έκτο συνεχές 
τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 117% στο τέλος του 2013, έναντι 139% στο τέλος 
του 2012, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, των εισροών 
καταθέσεων, καθώς και της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα για το 2013 διαμορφώθηκαν 
σε Ευρώ 429,2 εκατ. μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση, εμφανίζοντας ωστόσο 
θετική πορεία για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο εντός του 2013, καθώς η μείωση 
των χορηγήσεων σταδιακά περιορίζεται και η ανατιμολόγηση των καταθέσεων 
συνεχίζεται με απτά αποτελέσματα.  
 
Στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της ενοποιήσεως με την Emporiki Bank Cyprus Ltd, 
τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ. (+11,7% σε ετήσια βάση). Oι 
καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,2 δισ., λόγω των δυσμενών οικονομικών 
συνθηκών. Στις υπόλοιπες χώρες συνεχίσαμε να στοχεύουμε σε αυτό-
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα 
δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 2,9 δισ. (-3,1% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις 
αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχές έτος σε Ευρώ 1,4 δισ. (+14,8% σε ετήσια βάση). 
Στη Βουλγαρία, τα δάνεια μειώθηκαν σε Ευρώ 634 εκατ. (-14,5% σε ετήσια βάση), 
ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε Ευρώ 430 εκατ.(+26% σε ετήσια 
βάση). Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε 734 εκατ. (-5,9% σε 
ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 469 εκατ. (-19,9% σε ετήσια 
βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 370 εκατ. (-1,4% σε ετήσια 
βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 483 εκατ. (+3,2% σε ετήσια βάση). Στην 
Π.Γ.Δ.Μ. τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 69 εκατ. (+0,5% σε ετήσια βάση) και 
οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 84 εκατ. (+19,9% σε ετήσια βάση). 
  
Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η πώληση της JSC Astra 
Bank. Η συναλλαγή ήταν ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank.  

 
Το πρόγραμμα λειτουργικής συγχωνεύσεως και αναδιαρθρώσεως ευρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος. Εντός του 2013, πραγματοποιήθηκαν 
82 συγχωνεύσεις Καταστημάτων, ενώ 24 ακόμη ολοκληρώθηκαν έως το τέλος 
Φεβρουαρίου 2014. Η ενοποίηση των Κεντρικών Συστημάτων αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2014, με τη μετάπτωση των επιχειρηματικών 
δανείων. Στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα επετεύχθησαν σημαντικές συνέργειες κόστους, 
βασιζόμενες κυρίως στις επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων, περισσοτέρων των 
100 ενοικιαστηρίων Καταστημάτων, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό σειράς 
δαπανών όπως τις δαπάνες Marketing, όπου επετεύχθη μείωση κόστους κατά 25%. 
Τέλος, με τη μεταστέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών αποδεσμεύθηκαν 14.000 τ.μ. 
προσεγγίζοντας τον αρχικό στόχο της πλήρους αξιοποιήσεως των ιδιόκτητων 
υποδομών της Τραπέζης, απελευθερώνοντας το 100% των ενοικιαζόμενων κτηρίων. 
Η υλοποίηση των συνεργειών προχωρά με ταχύ ρυθμό και o αρχικός στόχος του 
2013 ξεπεράσθηκε, επιτυγχάνοντας συνέργειες Ευρώ 54 εκατ. 

 
Η δημοσίευση των ελεγμένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων θα 
πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες ημέρες.  

 
 

Αθήναι, 10 Μαρτίου 2014 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         
Alpha Bank Finsbury Group 

Δημήτριος Κωστόπουλος 
 
Edward Simpkins / Andrew Hughes 

Διευθυντής Τηλ: +44 207 251 3801 
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές 
και Αναλυτές 
  
Έλενα Κατωπόδη  
Υποδιευθύντρια  
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές 
και Αναλυτές 

 

   

E-mail: ir@alpha.gr                      

 

Τηλ: +30 210 326 4198  +30 210 326 4185 
        +30 210 326 4182  +30 210 326 4165 

 
 

        +30 210 326 4010  +30 210 326 4199 
 

 
 

Η Τράπεζα 

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην 
Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής 
τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private 
banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών 
εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον 
Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω 
των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας στην Ευρώπη. 

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι: 

 
Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013  

 
Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης 
ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha 
Bank  

 
Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την 
28.6.2013 και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. 

Με συνέπεια και αξιοπιστία, ο Όμιλος Alpha Bank υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες Πελάτες, 
συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. 
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Η παρούσα παρουσίαση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές 
στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις 
παρούσες δηλώσεις. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην 
βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ’ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η 
Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, που περιέχονται στην 
παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Η παρούσα παρουσίαση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την 
Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιανδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά 
αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το 
“Securities Act”), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες 
που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια 
Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, 
Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το 
Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της 
Ιαπωνίας. 
 
Η παρούσα παρουσίαση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για πρόσωπα εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”) που είναι “ειδικοί επενδυτές” σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για 
τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με 
τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του ΕΟΧ. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα 
παρουσίαση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 
19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) ή (ii) είναι οντότητες 
και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με 
το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα"). Η 
παρούσα παρουσίαση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για, σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν 
πρέπει να δρουν ή να βασίζονται σε αυτή (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ 
εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές.  Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική 
δραστηριότητα, με την οποία σχετίζεται η παρούσα επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, 
σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
 
Η παρούσα παρουσίαση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 
2003/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή, από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος 
υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και ως τέτοιο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή αναζήτηση προσφοράς για την 
αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα παρουσίαση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και 
δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή 
προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 
3401/2005.  Οιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί σχετικά με την προσφορά και την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το αποκλειστικά νόμιμα δεσμευτικό και 
εγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και την 
προσφορά μετοχών στην Ελλάδα. 
 
 


