Μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
στην Cepal Hellas [01.12.2020]
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού της Σχεδίου, η Alpha Bank A.E.
ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της
δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας
(«carve out») στην 100% θυγατρική της εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις, Cepal Hellas Μ.Α.Ε. («Cepal»).
Η Cepal, έχοντας υψηλή εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, ως η πρώτη εταιρεία
που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ν.4354,
αναλαμβάνει από την 1η Δεκεμβρίου 2020 τη διαχείριση των καθυστερούμενων ή μη
εξυπηρετούμενων οφειλών προς την Τράπεζα, τόσο των υφιστάμενων όσο και των
μελλοντικών. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο συναλλαγής Galaxy («Project Galaxy»),
για την ολοκλήρωση της οποίας η Τράπεζα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον
προτιμητέο επενδυτή με στόχο την υπογραφή συμφωνίας μέχρι τα τέλη του έτους,
περιλαμβάνονται η τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ
10,8 δισ. και η πώληση ποσοστού έως 100% της Cepal.
Με την ολοκλήρωση του Project Galaxy, αλλάζει ριζικά η εικόνα του ισολογισμού της
Τράπεζας, καθώς τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα αναμένεται να
μειωθούν κατά 62% και θα ανέλθουν σε Ευρώ 4,8 δισ., με κεφαλαιακή επίπτωση
εντός του σχετικού προγραμματισμού.
Ταυτόχρονα, δημιουργείται η ισχυρότερη, σε όρους χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση
αλλά και προοπτικών, εταιρεία διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην
Ελληνική αγορά. Το σύνολο των δανείων υπό διαχείριση θα ανέλθει, μετά την
ολοκλήρωση του Project Galaxy, σε Ευρώ 30 δισ. περίπου, τοποθετώντας τη Cepal
στον ευρωπαϊκό χάρτη ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης.
Για την επίτευξη των αναπτυξιακών προοπτικών της εταιρείας και τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των Πελατών της Τράπεζας, η Cepal ενισχύεται με το
υψηλού επιπέδου προσωπικό των Διευθύνσεων Καθυστερήσεων Λιανικής
Τραπεζικής και Επιχειρήσεων, καθώς και των Περιφερειακών Κέντρων, της Alpha
Bank ανά την Ελλάδα. Της νέας, ισχυρότερης Cepal ηγούνται κορυφαία στελέχη της
Τράπεζας και συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη περιγράφει σε σχετική ανακοίνωση από
την 30η Ιουνίου 2020, οι κ.κ. Αρτέμης Θεοδωρίδης, ως Εκτελεστικός Πρόεδρος,
Θεόδωρος Αθανασόπουλος, ως Διευθύνων Σύμβουλος, και Βαγγέλης Κάββαλος ως
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, μαζί με τον κ. Περικλή
Κιτριλάκη.
Ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:
«Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της πλατφόρμας διαχείρισης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal είναι ένα ακόμη
αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώσαμε
πριν από ένα χρόνο με στόχο να εξυγιάνουμε ριζικά τον ισολογισμό μας.
Η επικείμενη ολοκλήρωση του Project Galaxy φέρνει την Alpha Bank σε θέση
ισχύος έναντι του ανταγωνισμού και μας επιτρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις

δυνάμεις τους Πελάτες μας και την προσπάθεια για την επιστροφή της ελληνικής
οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Παράλληλα, η Cepal αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της ελληνικής αγοράς,
εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μακροχρόνιες προοπτικές για το
Προσωπικό της.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για τον επαγγελματισμό, την
αφοσίωση και την ενέργεια που κατέθεσαν, και συνεχίζουν να καταθέτουν, για την
επιτυχία του Στρατηγικού μας Σχεδίου.
Η συνδρομή του Αρτέμη, του Θόδωρου και του Βαγγέλη υπήρξε καθοριστική για την
επιτυχή υλοποίηση του σύνθετου σχεδιασμού απόσχισης της διαχείρισης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας και της ενοποίησης των
δραστηριοτήτων των δύο οργανισμών. Είμαι πεπεισμένος πως, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες του συνόλου του προσωπικού, θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την
κερδοφόρο δραστηριότητά της νέας εταιρείας.
Η Alpha Bank θα παραμείνει συνοδοιπόρος σε αυτή τη νέα εποχή της Cepal.
Μαζί θα επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους.»

