
 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK 
ΤΗΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 
 

Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος αναφέρθηκε, στην αρχή 
της ομιλίας του, στην ιδιαίτερη σημασία της σημερινής Γενικής Συνελεύσεως για τη σύγχρονη 
ιστορία της Alpha Bank, καθώς, όπως τόνισε, “είναι η πρώτη φορά, μετά από 30 έτη, που δεν 
προεδρεύει της Συνελεύσεως ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος. Ο δημιουργός της σύγχρονης 
Alpha Bank, ο άνθρωπος που σφράγισε με τις πρωτοβουλίες του και τις καινοτομίες του μία νέα 
εποχή στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Διοίκηση της 
Τραπέζης, όχι όμως και από την ενεργό δράση. Με την ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου θα 
συνεχίσει να είναι δίπλα μας, αρωγός στο έργο μας, με την πολύτιμη εμπειρία του, τις ιδέες του 
και κυρίως με το ήθος και το παράδειγμα ζωής του. Η πρόταση να διαδεχθώ τον κ. Γιάννη  
Σ. Κωστόπουλο στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, αλλά 
και μεγάλη ευθύνη. Δέχθηκα την πρόσκληση, επειδή γνωρίζω ότι θα έχω και τη δική του 
στήριξη, αλλά και την υποστήριξη μίας εξαιρετικής ομάδος Διοικήσεως που έχει συγκροτήσει ο 
κ. Κωστόπουλος”. 

Στη συνέχεια, ο κ. Ράπανος χαρακτήρισε το 2013 ως ένα κρίσιμο έτος στην πρόσφατη 
οικονομική ιστορία της Ελλάδος, τονίζοντας ότι η χώρα, μετά από μία δύσκολη περίοδο 
δημοσιονομικής προσαρμογής και παρατεταμένης υφέσεως, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας, επιτυγχάνοντας πλεόνασμα 
τόσο στο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Επιπλέον, είπε ότι τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάκαμψη της οικονομίας, με το τραπεζικό 
σύστημα ενδυναμωμένο και κεφαλαιακά ισχυρό.  

Επιπροσθέτως, επεσήμανε ότι τα επόμενα έτη θα είναι κρίσιμα για το μέλλον της χώρας. Η 
Ελληνική Οικονομία έχει αρχίσει να ανακτά την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές αλλά αυτό 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, με την προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στη σταθερότητα 
και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Η 
μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι η σταδιακή οικοδόμηση ενός κράτους που όχι μόνο θα 
δαπανά λιγότερα, αλλά θα είναι πιο φιλικό προς τον πολίτη και την επιχείρηση. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της 
δημόσιας διοικήσεως, για τη δημιουργία ενός σταθερού, πιο απλού και διαφανούς φορολογικού 
συστήματος, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδείας και υγείας και των υπηρεσιών που 
προσφέρει το κράτος γενικότερα. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης τόνισε επίσης ότι σήμερα, το τραπεζικό 
σύστημα στην Ελλάδα έχει αλλάξει εκ βάθρων. Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί σε αυτήν τη νέα 
εποχή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα αποκτά 
νέα δυναμική με αυξημένη ιδιωτική συμμετοχή. Έχοντας επίγνωση των περιστάσεων και των 
νέων συνθηκών, η Τράπεζα θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ανακάμψεως και 
ανασυγκροτήσεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η επιτυχής πορεία της θα στηριχθεί, όπως και 
στο παρελθόν, στην ειλικρίνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Τραπέζης και Πελατών, 
είτε αυτοί είναι καταθέτες είτε πιστολήπτες, στη στήριξη, αλλά και στη διασφάλιση των 
συμφερόντων των Μετόχων, καθώς και στην εργατικότητα του Προσωπικού, το οποίο ο  
κ. Ράπανος ευχαρίστησε για την αφοσίωση και τον ζήλο του.  

 



 
 

 

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο 
οποίος ανέφερε ότι το 2013 ήταν έτος καμπής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και 
ειδικότερα του τραπεζικού συστήματος. Η έξοδος της χώρας από την κρίση είναι πλέον ορατή. 
Οι ελληνικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και ο κλάδος αναδιαρθρώθηκε μέσω 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και εξυγιάνσεων τραπεζών. Αυτή η αναδιάταξη των 
δυνάμεων είχε ως  συνέπεια τη λειτουργία σήμερα ολιγότερων και πιο εύρωστων τραπεζών, με 
τα οφέλη από την αξιοποίηση των συνεργειών να είναι ήδη ορατά. 

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, ο κ. Μαντζούνης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Τράπεζα 
επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τη συνετή πολιτική που με συνέπεια εφαρμόζει 
στη μακρόχρονη πορεία της καθώς και την προσαρμοστικότητά της στις αλλαγές. 
Η Alpha Bank προέβη σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ., που ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία τον Μάρτιο του 2014, ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση. Η 
αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών στη μετοχική της σύνθεση σε συνδυασμό με τη χρήση των 
κεφαλαίων για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 
940 εκατ., εντάσσεται στη στρατηγική της Τραπέζης για την σταδιακή μείωση των κρατικών 
ενισχύσεων καθώς η χώρα εξέρχεται από την κρίση. 

H Κεφαλαιακή Επάρκεια της Alpha Bank, όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Τραπέζης, όχι μόνο υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος από τις Εποπτικές Αρχές 
αλλά παρέχει και ένα ικανό απόθεμα εν όψει της προκλήσεως του ελέγχου ποιότητος των 
στοιχείων ενεργητικού και των πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων 
καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.  

Επίσης, ανέφερε ότι με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συνεχίσθηκε το 2013 η 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως αξιοποιώντας το μειωμένο κόστος 
χρηματοδοτήσεως και τις συνέργειες κόστους. Προσέθεσε δε ότι με την εξαγορά της Εμπορικής 
Τραπέζης από την Crédit Agricole ενισχύθηκαν σημαντικά τα κεφάλαια, καθώς και τα μερίδια 
αγοράς της Τραπέζης. Η νομική συγχώνευση ολοκληρώθηκε το 2013. Η απορρόφηση της 
πρώην Εμπορικής Τραπέζης και η ανάγκη προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον απετέλεσαν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες για 
την υιοθέτηση ενός Προγράμματος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επεσήμανε ότι, καθώς η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε περίοδο 
σταδιακής ανακάμψεως, η Τράπεζα, με την κεφαλαιακή της ευρωστία, τον πρωταγωνιστικό της 
ρόλο στην αγορά και το διευρυμένο της δίκτυο, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Πελάτες της κατά 
τα επόμενα έτη ενισχύοντας παράλληλα την αξία της περιουσίας των Μετόχων.  

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, ο κ. 
Μαντζούνης τόνισε ότι, μέσω του προγράμματος, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες που εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το 2013, η Τράπεζα 
διέθεσε μέρος του προϋπολογισμού της και ενίσχυσε Ιδρύματα, Συλλόγους και Οργανώσεις, 
που στηρίζουν άτομα τα οποία ευρίσκονται σε ανάγκη, ενώ συνεχίζει να επενδύει στους τομείς 
της εκπαιδεύσεως, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της υγείας.  

Τελειώνοντας, υποστήριξε ότι επείγει η λήψη πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
ιδιωτικοποιήσεως των τραπεζών. Σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
επίσπευση της διαθέσεως των μετοχών ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας στον ιδιωτικό τομέα. Τα warrants μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την 
επιτάχυνση της ιδιωτικοποιήσεως των τραπεζών, σε μία περίοδο που υπάρχει αυξανόμενη 
ζήτηση για ελληνικούς τίτλους.  
 

 

 

 



 
 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, 
απαρτιζόμενο εκ των κάτωθι Μελών:  

Παύλο Α. Αποστολίδη 

Γεώργιο Κ. Αρώνη 

Ευθύμιο Ο. Βιδάλη 

Αρτέμιο Χ. Θεοδωρίδη 

Ευάγγελο Ι. Καλούση 

Ιωάννη Κ. Λύρα 

Δημήτριο Π. Μαντζούνη 

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου 

Βασίλειο Θ. Ράπανο 

Μηνά Γ. Τάνες 

Σπύρο Ν. Φιλάρετο 

Ibrahim S. Dabdoub 

Shahzad A. Shahbaz 

 

το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008,  

την κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010, ως 
εκπρόσωπο και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Επίσης, εκ των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση όρισε τους 
κάτωθι ως Μη Εκτελεστικά, Ανεξάρτητα, Μέλη, ήτοι: 

Μηνά Γ. Τάνες 

Παύλο Α. Αποστολίδη 

Ευάγγελο Ι. Καλούση 

Ιωάννη Κ. Λύρα 

Ibrahim S. Dabdoub 

Shahzad A. Shahbaz. 

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του N. 3693/2008, ορίσθηκε η ακόλουθη σύνθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: 

Μη Εκτελεστικό Μέλος:                  Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν  

Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη: Ευάγγελος Ι. Καλούσης (Πρόεδρος) 

                                                          Μηνάς Γ. Τάνες 

                                                          Ιωάννης Κ. Λύρας       

Η Γενική Συνέλευση τέλος, εν όψει της σημαντικότατης προσφοράς στην ανάπτυξη και πρόοδο 
των εργασιών της Τραπέζης, απένειμε, κατ’ άρθρο 8.2. του Καταστατικού της Τραπέζης, στο 
απερχόμενο Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, τον 
τίτλο του Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

Αθήναι, 27 Ιουνίου 2014 


