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Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί έως € 38.093.311,20 µε την έκδοση και διάθεση 108.838.032 
νέων, κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας € 0,35 η κάθε µία και 

µε τιµή διαθέσεως € 1,40 για κάθε µία µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε 
αναλογία 2,5770651723 νέες για κάθε 10 παλαιές µετοχές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά €114.279.933,60 να 

αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». 

 

Επιπλέον, οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας θα µπορούν να προεγγραφούν για την κάλυψη 
των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προτίµησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αναλογία 5,4229348277 νέες µετοχές 

προς 10 παλαιές κοινές µετοχές. 
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11..  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά την ∆ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της εταιρείας 
«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ή «ATTICA BANK» ή 
«η Τράπεζα» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης» και µαζί µε τις θυγατρικές «ο Όµιλος») και την εισαγωγή των νέων 
µετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως 
αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και του ιστορικού της Τράπεζας, της ∆ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών του Οµίλου, των επενδυτικών κινδύνων καθώς και των συνοπτικών στοιχείων της παρούσας 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να 
βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως 
σύνολο. 

Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ασκείται 
ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή 
του συνόλου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη 
αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης 
οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, 
µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν 
διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ATTICA BANK και µε Αριθµό Μητρώου 
6067/06/Β/86/06 λειτουργεί ως Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί 
Ανωνύµων Εταιριών, όπως ισχύει σήµερα, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί Πιστωτικών Ιδρυµάτων όπως 
ισχύει και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νοµοθετηµάτων. Σηµειώνεται ότι η αρχική επωνυµία της Τράπεζας 
ήταν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και άλλαξε στη σηµερινή σύµφωνα µε την από 20/11/2008 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που εγκρίθηκε µε την απόφαση Κ2-
15053 / 2.1.2009, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού η αρχική διάρκεια της Τράπεζας είχε ορισθεί σε εκατό χρόνια και 
άρχιζε από της ηµεροµηνίας δηµοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και 
έληγε την 4η Φεβρουαρίου 2025. Όµως, µε την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας που εγκρίθηκε µε την απόφαση Κ2-15053 / 2.1.2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης, η 
διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε κατά 50 χρόνια, ήτοι µέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2075. 

Έδρα της Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, οδός Οµήρου 23, Τ.Κ. 10672, τηλ. 210 366 9000. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο Όµιλος ATTICA BANK δραστηριοποιείται στους παρακάτω τοµείς: 

• Λιανική Τραπεζική: στεγαστική πίστη, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταθετικά & 
επενδυτικά προϊόντα ιδιωτών, τραπεζοασφάλειες 
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• Επιχειρηµατική Τραπεζική: Χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων, ενέγγυες πιστώσεις, 
εγγυητικές επιστολές, οµολογιακά δάνεια, leasing, factoring, καταθετικά & επενδυτικά προϊόντα 
επιχειρήσεων, Bancassurance 

• Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες / ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων: Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές και Margin 
Account, Αµοιβαία Κεφάλαια, ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων. 

 

Η ATTICA BANK διαθέτει στην Ελλάδα δίκτυο 78 καταστηµάτων εκ των οποίων τα 49, ή ποσοστό 63%, 
λειτουργούν στο Ν. Αττικής και στο Ν. Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η ATTICA BANK προσφέρει τραπεζική 
εξυπηρέτηση και µέσω του δικτύου Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) το οποίο συνολικά αριθµεί 88 
σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Εκτός αυτών, η Τράπεζα συµµετέχει στο ∆ιατραπεζικό Σύστηµα ∆ίας 
µέσω του οποίου οι πελάτες της Τράπεζας έχουν πρόσβαση σε πάνω από 5.000 ΑΤΜ πανελλαδικά. 

Σηµειώνεται ότι κατά την 30/06/2009 ο Όµιλος ATTICA BANK απασχολούσε 1.154 άτοµα. 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, απαρτίζεται από 12 µέλη και η σύνθεσή του έχει ως 
ακολούθως: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Ιδιότητα ∆ιεύθυνση 

Εκτελεστικά Μέλη 

Τρύφων Ε. Κολλίντζας Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµολόγος Ακαδηµίας 54, Αθήνα

Ιωάννης Π. Γαµβρίλης Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Πολιτικός Μηχανικός Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αυγουστίνος Μ. Βιτζηλαίος Μέλος Οικονοµολόγος ‘Εβρου 9, Αθήνα

Άγγελος Ι. Φιλιππίδης Μέλος Οικονοµολόγος Πεσµαζόγλου 2-6 Αθήνα

Αργύρης Γ. Ζαφειρόπουλος Μέλος
Μαθηµατικός µε ειδίκευση στην 
εφαρµοσµένη Πληροφορική Πανουργια 5 Αθήνα

Αντώνιος ∆. Καµινάρης Μέλος Οικονοµολόγος Πεσµαζόγλου 2-6 Αθήνα

Αθανάσιος Ε. Πρέσβελος Μέλος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Σφαέλου 12-14 Αθήνα

Αθανάσιος ∆.Σταθόπουλος Μέλος
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων της 

Τράπεζας Σίνα 18, Αθήνα

Αθανάσιος Η. Τζακόπουλος Μέλος Τοπογράφος Μηχανικός Μητροπόλεως 121, Θεσ/νίκη

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη 

Αθηνά Ι.  Αθανασιάδη Μέλος Κοινωνικές Επιστήµες Αταλάντης 17, Κηφισιά

Γεώργιος Κ. Τσουκαλάς Μέλος Τοπογράφος Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι

Γεώργιος Χ. Ρίζος Οικονοµολόγος Ποσειδώνος 34, Π. Φάληρο
Πρόσθετο, µη εκτελεστικό µέλος- Εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η θητεία του ως άνω ∆.Σ. είναι τριετής και λήγει την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012. 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας τα ανώτερα διοικητικά της στελέχη και µέλη εκτελεστικών επιτροπών είναι τα 
ακόλουθα: 

• Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής και Λιανικής Τραπεζικής, Κεφαλαιαγορών – 
Χρηµαταγορών 

• Ο κ. Ευάγγελος ∆ελής, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και 
Κανονιστικού Πλαισίου 

• Ο κ. Γεώργιος Μαµαλούγκας, επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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• Ο κ. Αντώνιος Κάτσιος, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

• Ο κ. Αθανάσιος Τσάδαρης, ∆ιευθυντής Κεφαλαιαγορών- Χρηµαταγορών 

• Ο κ. Μηνάς Παππάς, εντεταλµένος Σύµβουλος επί θεµάτων πιστοδοτήσεων και Αντιπρόεδρος Συµβουλίου 
Πιστοδοτήσεων  

• Ο κ. Βασίλειος Χαραλάµπους, Νοµικός Σύµβουλος 

• Ο κ. Χρήστος Καλαµπόκης, Οικονοµικός Σύµβουλος 

• Ο κ. Αθανάσιος Χρυσαφίδης, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση (των κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) 
της Τράπεζας την 08.07.2009 για τους µετόχους που κατέχουν άνω του 5% επί των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου των κοινών µετοχών της Τράπεζας: 

Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Ποσοστό %
∆ικαιώµατα Ψήφου βάσει 

Ν. 3556/2007
Ποσοστό %

Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 57.690.736 42,405% 57.690.736 42,405%

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος 29.453.795 21,650% 29.453.795 21,650%

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 25.952.063 19,076% 25.952.063 19,076%

Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό µε <5%) 22.950.947 16,870% 22.950.947 16,870%

Σύνολο 136.047.541 100,000% 136.047.541 100,000%

Μετοχική Σύνθεση την 08.07.2009 (Ηµεροµηνία της Γ.Σ. που αποφάσισε την παρούσα ΑΜΚ)

 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει στην Τράπεζα δυνάµει του Ν. 3556/2007, 
κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πλην όσων αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει µετοχές της 
Τράπεζας που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου 
που απορρέουν από αυτή την κατηγορία µετοχών της Τράπεζας. 

Οι ίδιες µετοχές που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα την 08.07.2009 ανέρχονταν σε 52.482. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα έχει κοινές και προνοµιούχες µετοχές. 

Οι κοινές µετοχές της Τράπεζας είναι άυλες ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε ευρώ, 
ονοµαστικής αξίας €0,35 και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ: 
ΑΤΤ). Οι µετοχές της Τράπεζας έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του καταστατικού της 
Τράπεζας.  

Την 8.1.2009 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 286.285.714 
προνοµιούχων µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστης, τις οποίες απέκτησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο έπειτα 
από κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων στο πλαίσιο της υπαγωγής της 
Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας και την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης». Οι εν λόγω µετοχές δεν 
µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά. Παρέχουν δε 
τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 προνόµια. Το αντιστοιχούν στις 
µετοχές αυτές µετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς την 02.06.2009.  
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Οι κοινές µετοχές της ATTICA BANK διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN (International Security 
Identification Number) της µετοχής της ATTICA BANK είναι GRS001013002. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση 
του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία, Λεωφ. Αθηνών 
110, 104 42 Αθήνα. 

Μονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι η µία κοινή ονοµαστική µετοχή.  

 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, κατόχων κοινών µετοχών, κατά τη συνεδρίαση της 
8.07.2009, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των 
€38.093.311,20 µε καταβολή µετρητών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 
2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές µετοχές. Ειδικότερα, θα εκδοθούν 108.838.032 νέες κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,35 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιµή διάθεσης € 1,40 (στο εξής η «Τιµή 
∆ιάθεσης») για κάθε µία Νέα Μετοχή. Κλάσµατα µετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής 
αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιµής ∆ιάθεσής τους, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού του παθητικού 
«∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε η 
Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων 
µετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί 
πλήρως, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €185.909.950,45, από το οποίο ποσό 
€85.709.950,55 θα αντιστοιχεί στο κοινό µετοχικό κεφάλαιό της και ποσό €100.199.999,90 στο µετοχικό 
κεφάλαιο των προνοµιούχων και θα διαιρείται σε 244.885.573 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
€0,35 εκάστης και 286.285.714 προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστης, αντίστοιχα. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως κάτοχος 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών δυνάµει του ν. 3723/2008 και κάτοχος 
ποσοστού 67,8% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έχει δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του 
κοινού µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920.  

Σηµειώνεται ότι το Καταστατικό της Τράπεζας δεν έχει τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλάβει τις αλλαγές που 
επέφερε ο ν. 3604/2007 στον κ.ν. 2190/1920. Συνεπεία αυτού, το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού σχετικά µε 
το δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων µετόχων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
επαναλαµβάνει την διάταξη του προηγούµενου εδαφίου β της παραγράφου 5 και νυν εδαφίου α της 
παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, που προβλέπει ότι «σε κάθε περίπτωση αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους 
σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ των 
κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο», χωρίς 
να προβλέπει περαιτέρω τη δυνατότητα που δίνει το νέο εδάφιο γ της παραγράφου 7 του ως άνω άρθρου 13, 
σύµφωνα µε την οποία, «το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές 
περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του 
προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας 
µόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται στους µετόχους των 
άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν οι νέες µετοχές».  

 

Εξαιτίας του ανωτέρω, η Τράπεζα δεν έχει δικαίωµα εκ του Καταστατικού της να δώσει προτεραιότητα στους 
µετόχους της κατηγορίας µετοχών στην οποία πραγµατοποιείται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στους 
κατόχους κοινών µετοχών της Τράπεζας, να ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησής τους έναντι του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που κατέχει προνοµιούχες µετοχές της Τράπεζας δυνάµει των διατάξεων του ν. 3723/2008, οπότε 
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στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν και να ασκήσουν το 
προτιµησιακό τους δικαίωµα από την αρχή όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας, κάτοχοι των κοινών και των 
προνοµιούχων µετοχών της, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο 
της Τράπεζας. 

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζα κ. Γ. Ρίζος µε δήλωση του στην από 8.07.2009 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας, που αποφάσισε την παρούσα αύξηση, 
δήλωσε ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν θα µετάσχει στην αύξηση και δεν προτίθεται να ασκήσει τα σχετικά 
δικαιώµατα προτίµησής του. Η Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των µετόχων των κατόχων προνοµιούχων 
µετοχών της Τράπεζας της 9.07.2009, στην οποία παρέστη το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως µοναδικός προνοµιούχος 
µέτοχος, κάτοχος του συνόλου των προνοµιούχων µετοχών της Τράπεζας ενέκρινε: 

α. Την από 8.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών 
της ATTICA BANK για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών και τροποποίηση του 
σχετικού άρθρου του καταστατικού, έως του ποσού των € 38.093.311,20, µε την έκδοση 108.838.032 
κοινών, ονοµαστικών, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστη και µε τιµή 
διάθεσης €1,40 ανά µετοχή.  

β. Την από 8.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών 
της ATTICA BANK περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου. 

γ. Την παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το δικαίωµα προτίµησής του ως προς τις κοινές µετοχές 
που του αναλογούν οι οποίες θα εκδοθούν κατά την παραπάνω αύξηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την άσκηση δικαιώµατος προτίµησης 
στην ως άνω αύξηση υπό την ιδιότητά του ως κατόχου προνοµιούχων µετοχών, όπως εκφράσθηκε από την 
ως άνω δήλωση του εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η από 8.07.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας και το από 31.8.2009 εξουσιοδοτηµένο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, αποφάσισαν τα ακόλουθα σχετικά µε το δικαίωµα προτίµησης των κατόχων κοινών µετοχών και 
τη διάθεση των αδιάθετων νέων κοινών µετοχών που θα προκύψουν: 

i. οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Μετόχων της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.), τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που έπεται 
της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 
διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α., θα µπορούν να ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στις νέες µετοχές µε 
αναλογία 2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές (στον υπολογισµό των παλαιών συµπεριλαµβάνονται 
σύµφωνα µε το νόµο και οι προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ∆ηµοσίου) 

ii. ταυτοχρόνως, οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας θα µπορούν να προεγγραφούν για 
την κάλυψη των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προτίµησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αναλογία 
5,4229348277 νέες µετοχές που αντιστοιχούν στα µη ασκηθέντα δικαιώµατα προς 10 παλαιές κοινές 
µετοχές, ούτως ώστε να µην επηρεαστεί το υφιστάµενο ποσοστό συµµετοχής τους στο κοινό µετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας (εφεξής «Συµπληρωµατική Εγγραφή»). ∆εδοµένης της προαναφερθείσας 
δήλωσης παραίτησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της συνακόλουθης απόφασης της ως άνω Αυτόκλητης 
Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνοµιούχων µετόχων, η ικανοποίηση όσων ασκήσουν τη 
Συµπληρωµατική Εγγραφή πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένη. 

Κατά συνέπεια, η αναλογία συµµετοχής των κοινών µετόχων στο νέο µετοχικό κεφάλαιο θα είναι τελικά 8 
(ήτοι: 2,5770651723 + 5,4229348277) νέες κοινές µετοχές προς 10 παλαιές κοινές. 
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Σηµειώνεται ότι στη Συµπληρωµατική Εγγραφή δεν έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν, όσοι 
επενδυτές δεν κατείχαν καµία µετοχή της Τράπεζας, την 09/09/2009, ηµεροµηνία προσδιορισµού των 
δικαιούχων (record date). 

iii ∆ικαίωµα Απασχολουµένων. Σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης και της 
Συµπληρωµατικής Εγγραφής, παραµένουν αδιάθετες µετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα 
στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της εταιρείες, έως 2.000 µετοχές ανά 
απασχολούµενο εφεξής το «∆ικαίωµα των Απασχολουµένων».   

Το δικαίωµα αυτό παρέχεται στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις εταιρείες  του Οµίλου της (µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συµπεριλαµβάνονταν στις 
µισθοδοτικές καταστάσεις της 31/8/09 καθώς και σε όσους απασχολούµενους δεν συµπεριλαµβάνονταν 
στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόµιµα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, 
άδειας άνευ αποδοχών).  

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αδιάθετων µετοχών επαρκεί για να καλύψει την ζήτηση από τους 
απασχολούµενους στην Τράπεζα που προεγγράφονται για την κάλυψη αδιάθετων µετοχών, τότε αυτή θα 
ικανοποιηθεί πλήρως.  

Εφόσον ο αριθµός των αδιάθετων µετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης, αυτοί θα 
ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν αιτηθεί, µέχρι του 
µέγιστου ορίου των 2.000 µετοχών ανά εργαζόµενο και µέχρι την εξάντληση της ζήτησης. 

iv. Οι υπό την παράγραφο (i) ασκήσαντες δικαιώµατα προτίµησης (δηλαδή, oι εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του 
δικαιώµατος προτίµησης και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 
διαπραγµάτευσής τους στο ΧΑ) ταυτόχρονα µε την εγγραφή τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους (i) και (ii), έχουν δικαίωµα να προεγγράφονται για την απόκτηση 
αδιάθετων µετοχών στην τιµή διάθεσης και εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης 
τους (εφεξής το «∆ικαίωµα Προεγγραφής»). 

Εφόσον µετά από την πλήρη εξάντληση της ζήτησης από τους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις 
θυγατρικές της εταιρείες, εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες µετοχές, τότε αυτές θα κατανεµηθούν 
στους υπό iv. επενδυτές αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν ζητήσει και 
µέχρι την εξάντληση της ζήτησης, σε αριθµό µετοχών, όµως, που δεν θα ξεπερνά το 50% του αριθµού των 
νέων µετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης  που κατείχαν κατά την 
ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος ή που αγοράζουν κατά την διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων 
προτίµησης στο ΧΑ.  

Οι απασχολούµενοι που άσκησαν το ∆ικαίωµα Απασχολουµένων, έχουν δικαίωµα να προεγγραφούν για 
τυχόν αδιάθετες µετοχές και µε την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό iv.  

v. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και της Συµπληρωµατικής 
Εγγραφής, του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής και του ∆ικαιώµατος Απασχολουµένων, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων 
µετοχών. Σε περίπτωση που υφίστανται αδιάθετες µετοχές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις 
διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της 
τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920. 

vi. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 8 περ. (γ) του Κ.Ν. 
2190/1920, τα δικαιώµατα προτίµησης που αντιστοιχούν σε συνολικά 52.481 κοινές µετοχές που 
κατέχονται από την Τράπεζα αποφασίσθηκε να πωληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια διαπραγµάτευσης 
αυτών των δικαιωµάτων στο Χ.Α. και περαιτέρω, τα δικαιώµατα προτίµησης που αντιστοιχούν σε 
συνολικά µία (1) κοινή µετοχή που κατέχεται από την Τράπεζα να µην ασκηθούν και να προσαυξήσουν το 
δικαίωµα των λοιπών µετόχων. 
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Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, ορίζεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. 

 

Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 136.047.541 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ * 286.285.714 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) ΜΕΤΟΧΩΝ 422.333.255 

ΈΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:  

Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε τελική αναλογία 8 
(ήτοι: 2,5770651723 + 5,4229348277) νέες για κάθε 10 παλαιές 

108.838.032 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  244.885.573 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ * 286.285.714 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  531.171.287 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) €0,35 
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ €1,40 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  152.373.244,80 

* Προνοµιούχες, ενσώµατες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιµες από την Τράπεζα µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35 η 
κάθε µία, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (βάσει του Ν. 3723/2008). 

 

Σηµειώνεται ότι τα δικαιώµατα προτίµησης της παρούσας αύξησης τα οποία θα διαπραγµατεύονται στο 

ΧΑ θα αφορούν αποκλειστικά στην απόκτηση 2,5770651723 νέων κοινών µετοχών για κάθε 10 παλαιές 

µετοχές. 

Η διενέργεια Συµπληρωµατικής Εγγραφής από τους κατόχους µετοχών της Τράπεζας την ηµεροµηνία 
προσδιορισµού των δικαιούχων (record date), δεν προϋποθέτει την ολική ή µερική άσκηση από αυτούς των 
δικαιωµάτων προτίµησης. 

 

Οι Νέες Κοινές Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν άϋλη 
µορφή και θα δικαιούνται µέρισµα από ενδεχόµενη διανοµή κερδών της χρήσης 2009, σε κάθε περίπτωση υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3723/2008 για όσο χρονικό διάστηµα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις του 
εν λόγω νόµου. 

Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:  

Ηµεροµηνία Γεγονός 

01/09 Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

03/09 Έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης 

03/09 
Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης 
των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 

04/09 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

04/09 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και 
των Συµβούλων) 

07/09 Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης  

09/09 Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων (record date) 

11/09 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

11/09 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

21/09 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 

25/09 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

29/09 Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 
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01/10* Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

02/10 
Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της 
Τράπεζας 

05/10 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του ∆.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ηµεροµηνία 

 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται 
να µεταβληθεί. 

 

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
προορίζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας των Κυρίων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων της (Upper Tier I), καθώς η ανάπτυξη των εργασιών και των δραστηριοτήτων της απαιτεί ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση. 

 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται να ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/17.7.2008 
του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διάθεση των 
αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων 
γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Τράπεζας και του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α., 
καθώς και όπου απαιτείται µε τα µέσα που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007. 

Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις του προορισµού των νέων 
κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, τους 
µετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής 
νοµοθεσίας. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται ότι θα προβαίνει σε δηµοσιοποίηση των προνοµιακών 
πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ακολουθούν στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων και ταµειακών ροών για τις χρήσεις 2006, 
2007 και 2008: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 2008 

Καθαρά έσοδα από τόκους 83.220 93.390 103.467 
Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 32.669 35.389 35.269 
Έσοδα από µερίσµατα 476 407 355 
Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  3.726 4.911 (719) 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 725 2.359 (612) 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.457 10.716 7.368 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 126.273 147.172 145.126 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (57.602) (52.737) (57.909) 
Αποσβέσεις (5.766) (4.753) (4.957) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα  (35.531) (31.077) (32.899) 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (23.640) (30.400) (34.590) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (122.539) (118.967) (130.355) 
Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 2.044 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 3.734 28.204 16.816 
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Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 874 20.848 12.610 

      

Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 92.772 51.036 138.141 
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (25.961) 21.418 (64.069) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 147.282 (50.947) 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Ακολουθούν στοιχεία ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου της 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 100.227 164.829 120.744 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 404.722 559.855 627.125 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 2.315.882 2.900.606 3.385.815 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 96.928 67.247 114.799 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 32.970 34.519 42.449 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  142.697 176.694 229.338 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 297.076 447.833 1.068.225 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.421.755 2.915.850 2.951.270 
Εκδοθείσες οµολογίες 149.558 149.566 99.963 
Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 71.305 72.751 76.453 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.939.693 3.586.000 4.195.911 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου  153.732 317.751 324.358 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου έχουν ως εξής: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008 
∆είκτες αποδοτικότητας     
Απόδοση Οµίλου επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - προ φόρων 2,43% 12,65% 5,17% 
Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φόρων 0,13% 0,78% 0,39% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εσόδων       
Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,90% 63,46% 71,29% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 25,87% 24,05% 24,30% 
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 3,17% 2,82% 2,61% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εξόδων       
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 78,32% 60,18% 65,99% 
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 3,20% 2,26% 2,12% 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης εκτός Τόκων / Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,59% 1,48% 0,96% 
      
∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού       
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 99,62% 96,69% 83,90% 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 78,29% 74,69% 65,29% 
Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 74,86% 74,30% 74,90% 
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Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 4,67% 2,85% 3,01% 
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 94,28% 94,69% 93,59% 
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 4,97% 8,14% 7,18% 

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και δεν 

έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Για τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βλ. κεφ. 3.16.1.5. 

 

Ακολουθούν στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για την περίοδο 1/1-30/6/2009, µε τη 
συγκρίσιµη περίοδο 1/1-30/6/2008: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Καθαρά έσοδα από τόκους 53.137 45.311 

% επί των λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92% 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 19.499 16.760 

% επί των λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75% 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  (726) 909 
Κέρδη (ζηµίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0 1.480 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2.850 3.253 
Σύνολο λειτουργικών εσόδων 74.760 67.712 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (16.060) (14.500) 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (27.619) (30.147) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα (13.663) (16.539) 
Αποσβέσεις (2.480) (2.789) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (59.823) (63.975) 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 2.162 (256) 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 17.099 3.481 

% επί των λειτουργικών εσόδων 22,87% 5,14% 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (5.020) (1.063) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 12.079 2.417 

% επί των λειτουργικών εσόδων 16,16% 3,57% 

Κατανέµονται σε:   

Μετόχους της Τράπεζας 12.079 2.417 
Μετόχους µειοψηφίας 0,164 0,210 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,0912 0,0178 
   

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου (ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Κέρδη/ (ζηµίες) της περιόδου 12.079 2.417 

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση: αποτίµηση (µετά φόρων) (4.246) 1.475 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.246) 1.475 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 7.833 3.892 

Κατανέµονται σε:    
Ιδιοκτήτες µητρικής  7.833 3.892 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,164 0,21 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Ακολουθούν στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου 31/12/2008 και της 30/6/2009: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ   
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(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 120.744 141.226 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 627.125 877.007 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 3.385.815 3.610.343 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 114.799 260.499 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 42.449 44.996 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  229.338 239.998 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.520.269 5.174.069 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.068.225 1.186.793 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.951.270 3.408.871 
Εκδοθείσες οµολογίες 99.963 94.674 
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο 0 99.098 
Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 76.453 56.500 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.195.911 4.845.935 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου  324.358 328.133 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  4.520.269 5.174.069 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Τα συνοπτικά στοιχεία ταµειακών ροών του Οµίλου έχουν ως ακολούθως: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε € χιλ.) 30/6/2008 30/6/2009 

Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 54.653 330.234 
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (48.826) (48.066) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (11.958) (11.803) 
Σύνολο εισροών (εκροών) περιόδου (6.131) 270.364 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  724.684 747.869 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  718.554 1.018.232 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 
την περίοδο που έληξε την 30/06/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου έχουν ως εξής: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 30/6/2008 30/6/2009 

∆είκτες διάρθρωσης εσόδων   

Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92%

Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75%

  

∆είκτες διάρθρωσης εξόδων   

Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 58,54% 73,07%

Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 1,01% 0,96%

  

∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού   
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Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 84,60% 90,74%

Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 67,0% 65,88%

Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 76,5% 69,78%

Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 3,34% 5,49%

Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 91,61% 94,13%

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 7,46% 6,34%

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Για τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βλ. κεφ. 3.16.1.5. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Το 2008 ήταν µια κρίσιµη χρονιά για την Τράπεζα κυρίως γιατί ήταν µια κρίσιµη χρονιά για το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η επιβράδυνση της 
οικονοµικής δραστηριότητας σχεδόν παγκοσµίως και η σηµαντική αύξηση του κόστους χρήµατος και κεφαλαίου, 
επηρέασαν αρνητικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Τράπεζας. 

 

Η πορεία της Τράπεζας το 2008 θα µπορούσε να χωριστεί σε δύο περιόδους: Στην πρώτη περίοδο, µέχρι τον 
Σεπτέµβριο του 2008, η Τράπεζα εµφάνισε ιδιαίτερα σηµαντική άνοδο µεγεθών και αποτελεσµάτων, σε αντίθεση 
µε τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες. 

 

Στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή στο τελευταίο τρίµηνο του έτους, οι κρίσεις ρευστότητας και εµπιστοσύνης που 
χτύπησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ανέβασαν το κόστος χρήµατος και κεφαλαίων σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα και µείωσαν δραµατικά τα διαθέσιµα κεφάλαια στην αγορά.  

 

Χάρη στα µέτρα που είχε λάβει εγκαίρως η Τράπεζα, την περίοδο αυτή δεν αντιµετώπισε προβλήµατα 
ρευστότητας. Όπως και οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες όµως, επηρεάστηκε από το υψηλότερο κόστος του 
διατραπεζικού δανεισµού και των καταθέσεων.  

 

Από τις αρχές του έτους, παρατηρείται σταδιακή µείωση του κόστους του χρήµατος, τάση η οποία επιδρά θετικά 
στη διαµόρφωση του επιτοκιακού αποτελέσµατος. Αυτή η τάση εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί , µε χαµηλότερο 
βέβαια ρυθµό, έως και το τέλος του έτους ενισχυόµενη από την ανανέωση µε χαµηλότερο επιτόκιο παλαιών 
υψηλότοκων προθεσµιακών. Η τάση αυτή ωστόσο, δεν αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των 
καταθέσεων ούτε και τις σχέσεις της Τράπεζας µε τους πελάτες της. 

 

Η µείωση, κατά τους τελευταίους έξι µήνες, του spread των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία η 
Τράπεζα διαθέτει στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιό της, έχει ήδη ενισχύσει σηµαντικά την καθαρή της 
θέση λόγω αποτίµησης και εκτιµάται ότι µικρή περαιτέρω µείωση του spread αυτού θα λειτουργήσει ακόµα 
θετικότερα.  

 

Κεντρικό σηµείο του σχεδιασµού της Τράπεζας είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου 
και η συνέχιση της πολιτικής του σχηµατισµού επαρκών προβλέψεων.  
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Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων (επισφαλείς και σε οριστική καθυστέρηση απαιτήσεις) επί των 
συνολικών δανείων διαµορφώθηκε σε 5,87% το α’ 6µηνο του έτους. Έως το τέλος του έτους και εφόσον οι 
εγχώριες οικονοµικές συνθήκες παραµείνουν αµετάβλητες, το ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
αναµένεται να παραµείνει σταθερό. Ο δείκτης «προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως ποσοστό των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων άνω των 90 ηµερών» διαµορφώθηκε το α' εξάµηνο του έτους σε 57,30% 
αποτυπώνοντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τον αυστηρό έλεγχο για τη διατήρηση της ποιότητας που 
και οι οργανωτικές αλλαγές επέφεραν. 

 

Η οµαλή συνέχιση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από την Τράπεζα θα συνεχιστεί, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των δανείων. Η τάση των εσόδων που καταγράφεται 
στον τοµέα αυτό το β’ 3µηνο του έτους, αναµένεται να διατηρηθεί έως και το τέλος του έτους. 

 

Με βάση τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων του Α΄ εξαµήνου 2009 και των τάσεων που αυτά καταγράφουν, σε 
συνδυασµό και µε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει θέσει ως στόχο την 
περαιτέρω επέκταση της πελατειακής της βάσης, αλλά και την εµβάθυνση των σχέσεών της µε τους υπάρχοντες 
πελάτες της.  

 

Κεντρικός άξονας του σχεδιασµού της Τράπεζας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ισχυροποίηση των σχέσεών 
της µε το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, µε τη δηµιουργία και προώθηση προϊόντων που θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του Ταµείου. 

 

Για την αντιµετώπιση των νέων οικονοµικών συνθηκών που δηµιουργούνται, η Attica Bank προχώρησε 
πρόσφατα σε αλλαγή του Οργανογράµµατός της µε τη διάκριση των µονάδων του δικτύου της σε επιχειρηµατικά 
κέντρα και καταστήµατα λιανικής τραπεζικής, η οποία αποφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα 
των εργαζοµένων της. Η αλλαγή αυτή δίνει στην Τράπεζα την ευκαιρία να συνεχίσει την οργανική της ανάπτυξη 
και να διαχειριστεί καλύτερα την αντιµετώπιση της κρίσης, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση 
των πιστωτικών κινδύνων και στον εξορθολογισµό του λειτουργικού κόστους.  

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 147.816.639,35 ευρώ διαιρούµενο σε α) 136.047.541 κοινές, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστη και β) σε 286.285.714 προνοµιούχες, εξαγοράσιµες, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστη. 

Για την παρούσα αύξηση, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08.07.2009, το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί έως € 38.093.311,20 µε την έκδοση 108.838.032 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη και τιµή διάθεσης € 1,40 εκάστη.  

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
θα ανέλθει σε € 185.909.950,55 διαιρούµενο σε α) 244.885.573 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
€ 0,35 εκάστη και β) σε 286.285.714 προνοµιούχες, εξαγοράσιµες, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 
0,35 εκάστη. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε εξαίρεση την παρούσα αύξηση είναι πλήρως καταβεβληµένο. 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη χρονική διάρκεια και το 
δικαίωµα απόληψης µερίσµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 39, το ποσό που αντιστοιχεί στις 
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προνοµιούχες µετοχές και καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνιστά υποχρέωση προς αυτό και όχι µετοχικό 
κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις 
προνοµιούχες µετοχές συνιστά µετοχικό κεφάλαιο και συνυπολογίζεται σ’ αυτό. Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 278/19.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές συνυπολογίζεται στα 
Πρόσθετα Στοιχεία των Βασικών Ιδίων Εποπτικών Κεφαλαίων της Τράπεζας (ως Στοιχεία εξοµοιούµενα µε το 
Μετοχικό Κεφάλαιο (Ν.3723/2008).  

 

 

ΈΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

� Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA BANK για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς ορκωτούς 
ελεγκτές – λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της 
Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. 

� Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA BANK για 
την περίοδο 01.01.-30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. 

Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των παραπάνω 
πληροφοριών, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

ΈΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

� Το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 8ης Ιουλίου 2009, που 
ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 

� Το Πρακτικό της Αυτόκλητης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων των κατόχων προνοµιούχων 
µετοχών της Τράπεζας της 9ης Ιουλίου 2009, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 
Αθήνα. 

� Το από 31.08.2009 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Σύµβουλίου της Τράπεζας που εξειδικεύει τη διαδικασία 
άσκησης των δικαιωµάτων των απασχολουµένων και των δικαιωµάτων Προεγγραφής. 

� Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 

� Η επιστολή πορισµάτων του νοµικού ελέγχου από τη ∆ικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες µε 
ηµεροµηνία 05.08.2009 είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Η από 05.08.2009 Επιστολή ∆ηλώσεων- Βεβαιώσεων της ATTICA BANK προς το Νοµικό Έλεγχο είναι 
διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Η από 05.08.2009 Επιστολή του ∆ιευθυντή Νοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Ιωάννη Λάχανου. 

� Η από 24.07.2009 Επιστολή του Εξωτερικού Νοµικού Συµβούλου της Τράπεζας κ. Χρήστου Χρυσάνθη 
για το θέµα της υπαγωγής του Λ.Α.Κ. στο Ε.Τ.Α.Τ. , είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 

� Ο από 28.08.2009 Ειδικός Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου της Grant Thornton Α.Ε. είναι διαθέσιµος στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 
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� Οι οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου ATTICA BANK, για τις χρήσεις 
2007 και 2008 οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την Τράπεζα, την αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και µε την 
παρούσα έκδοση έχουν ως ακολούθως: 

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα: 

• Τυχόν δικαστικές προσφυγές εργαζοµένων της Τράπεζας ή του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας 
Αττικής (ΣΥΤΑ) κατά της υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του Λογαριασµού Ασφαλιστικών 
Καλύψεων (ΛΑΚ). 

• Πιστωτικός, λειτουργικός και ασφαλιστικός κίνδυνος όπως επίσης και κίνδυνος αγοράς και 
ρευστότητας. 

• Υψηλό επίπεδο συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια. 

• Χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα πελατών της Τράπεζας. 

• Έκθεση σε απαιτήσεις από εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. 

• Τυχόν διακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής της Τράπεζας. 

• Ύπαρξη µετόχων µε σηµαντικά ποσοστά συµµετοχής. 

• Επιρροή του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθ’ όλη την διάρκεια κατοχής των προνοµιούχων µετοχών της 
Τράπεζας. 

• Κίνδυνοι απάτης και άλλης µορφής παράνοµων δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της. 

• Εξάρτηση από τα βασικά στελέχη της. 

• Τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των προθέσεων της ∆ιοίκησης της Τράπεζας. 

• Οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζονται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές 
δύναται να διαφοροποιηθούν στο µέλλον 

• ∆ιακυµάνσεις των επιτοκίων. 

• Τυχόν µείωση επιτοκιακών περιθωρίων. 

• Έκθεση σε διάφορες µορφές νοµικού κινδύνου. 

• Αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα της Τράπεζας να διανείµει µέρισµα στους κατόχους κοινών 
µετοχών. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά: 

• Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. 

• Το υφιστάµενο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. 

• Ανταγωνισµός από ελληνικές και ξένες τράπεζες. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση: 

• Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσιάζει διακυµάνσεις. 
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• Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να σηµειώσει πτώση κατά τη διάρκεια ή 
µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. 

• ∆εν θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα που δεν θα ασκηθούν. 

• Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένης και της συµπληρωµατικής εγγραφής θα υποστούν µείωση του 
ποσοστού συµµετοχής τους στην Τράπεζα. 

• Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς. 

• Σηµαντική µείωση στην τιµή της µετοχής της Τράπεζας θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή 
των δικαιωµάτων προτίµησης. 

• Η πώληση νέων µετοχών, µετά την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. , ενδέχεται να έχει 
αρνητική επίδραση στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας. 
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22..  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Η επένδυση στις µετοχές της Τράπεζας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που 
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Τράπεζα και για τον Όµιλο της, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει 
να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις νέες µετοχές. 
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα και ο Όµιλος της, η 
χρηµατοοικονοµική θέση της, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή 
πώλησης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή ακόµη και του συνόλου 
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται 
παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Τράπεζα και ο Όµιλος της. 
Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, 
µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας και του Οµίλου της. Η 
σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην 
πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 

 

2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα 

 

Τυχόν δικαστικές προσφυγές εργαζοµένων της Τράπεζας ή του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής 

(ΣΥΤΑ) κατά της υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων 

(ΛΑΚ) στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την 

οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας. 

Συγκεκριµένα, έχει ανακύψει µείζονος σηµασίας και αβέβαιης έκβασης δικαστική υπόθεση από την υπαγωγή 
στο ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων) που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, του 
επικουρικού ταµείου της Τράπεζας που λειτουργούσε µε τη µορφή ειδικού λογαριασµού και µε την επωνυµία 
ΛΑΚ (Λογαριασµός Ασφαλιστικών Καλύψεων). Η υπόθεση αυτή εκκρεµεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, 
αλλά και ενώπιον της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας από την οποία αναµένεται η έκδοση 
απόφασης. Κατά της υπαγωγής του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ έχουν προσφύγει εργαζόµενοι, συνδικαλιστικά σωµατεία 
της Τράπεζας, ο σύλλογος συνταξιούχων, αλλά και η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ. Παρόµοιες υποθέσεις εκκρεµούν στα 
δικαστήρια και κατά άλλων τραπεζών. Αν ακυρωθεί η ένταξη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ, η χρηµατοoικονοµική θέση της 
Τράπεζας θα επηρεαστεί δυσµενώς σε σηµαντικό βαθµό, γιατί από το 2005, κάνοντας χρήση σχετικής 
δυνατότητας που χορήγησε ο νόµος 3371/2005, δεν απεικονίζει λογιστικά την υποχρέωσή της από εγγύηση που 
έχει χορηγήσει για την κάλυψη του αναλογιστικού και πραγµατικού ελλείµατος του ΛΑΚ και για την επάρκεια 
των κεφαλαίων του, δεδοµένου ότι µετά την ένταξη στο ΕΤΑΤ την υποχρέωση αυτή φέρει το ΕΤΑΤ και όχι η 
Τράπεζα. 

Αναλυτικότερα:  

Με το Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 /16.4.2007) υπήχθη στο ΕΤΑΤ ο Λογαριασµός ∆ιαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης 
Ασφάλισης Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κατόπιν αίτησης που κατέθεσε η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ 
ενόψει της εφαρµογής του ν. 3371/2005 και καθορίστηκε το κόστος της υπαγωγής αυτής βάσει της σχετικής 
ειδικής οικονοµικής µελέτης που εκπονήθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ν. 
3371/2005, όπως ισχύει. Σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3554/2007 περί υπαγωγής του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ 
εκδόθηκε η απόφαση ΕΤΑΤ µε αριθµό 67 της 61ης συνεδρίασης της 8.5.2007. Για τους παραπάνω σκοπούς η 
Τράπεζα κατήγγειλε µονοµερώς στις 22 ∆εκεµβρίου 2005 τον ως άνω Λογαριασµό καθώς και την υπ’ αριθµ. 
2642/7/31.12.1996 σύµβαση µε την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» στην οποία ήταν αντισυµβαλλόµενη οµού µετά του 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ). 
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Ο ΣΥΤΑ έχει εκφράσει τη διαφωνία του ως προς την παραπάνω υπαγωγή στο ΕΤΑΤ και την Καταγγελία του 
ΛΑΚ και της σύµβασης µε την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» και έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ µε 
αριθµό κατάθεσης 4686/2006, µε την οποία ζητά την ακύρωση της απόφασης του ∆Σ του ΕΤΑΤ µε αριθµ. 22 της 
17ης /23.5.2006. Στην αίτηση αυτή, ο ΣΥΤΑ αναφέρει, µεταξύ άλλων, ως λόγο ακύρωσης την 
αντισυνταγµατικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, αλλά και ότι ο Λογαριασµός 
∆ιαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΛΑΚ συνιστά 
πρόσθετη ασφάλιση, ιδιωτική και µη επικουρικής – κοινωνικής φύσης που δεν διέπεται καν από τον ν. 
3371/2005. Επίσης, έχουν κατατεθεί ενώπιον του ΣτΕ (α) η µε αριθµό 4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του 
Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής κλπ. και (β) η µε αριθµό 4635/2007 αίτηση ακυρώσεως 
του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής κλπ., οι οποίες στρέφονται κατά της 
απόφασης ΕΤΑΤ µε αριθµό 67 της 61ης συνεδρίασης της 8.5.2007. Και οι τρεις αυτές αιτήσεις ακυρώσεως 
συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια του ΣτΕ την 26.9.2008 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. Σχετικά µε το ζήτηµα της 
ένταξης στο ΕΤΑΤ των ασφαλιστικών ταµείων των πιστωτικών ιδρυµάτων, εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθµ. 
4007/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί συναφούς στα νοµικά της ζητήµατα υπόθεσης της Εµπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για την ένταξη στο ΕΤΑΤ του δικού της ταµείου. Η απόφαση αυτή έκρινε 
αντισυνταγµατικές τις διατάξεις περί ιδρύσεως του ΕΤΑΤ και εντάξεως σε αυτό των ταµείων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων.  

Η έκβαση των σχετικών δικών ή άλλων συναφών µε το παραπάνω ασφαλιστικό ζήτηµα δικών δεν µπορεί να 
πιθανολογηθεί και είναι δυνατό να επηρεάσουν την πορεία της Τράπεζας σε βαθµό που δεν είναι δυνατό 
σήµερα να προβλεφθεί. Σε περίπτωση ευδοκίµησης είτε των προαναφερθεισών αιτήσεων ακύρωσης είτε 
οποιασδήποτε άλλης δικαστικής διεκδίκησης η οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας µπορεί να επηρεαστεί 
δυσµενώς σε σηµαντικό βαθµό.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στην ενότητα 3.3.3 «Υπαγωγή του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικό, λειτουργικό, επιτοκιακό κίνδυνο όπως επίσης και κίνδυνο 

αγοράς και ρευστότητας. 

Ο Όµιλος, όπως και όλοι οι χρηµατοικονοµικοί όµιλοι, λόγω της φύσης των εργασιών του, είναι εκτεθειµένος σε 
µια σειρά από κινδύνους. Αποτυχία της Τράπεζας να ελέγξει αποτελεσµατικά κάποιον από τους παραπάνω 
κινδύνους, θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στα αποτελέσµατα και την οικονοµική 
κατάσταση της Τράπεζας όσο και στη φήµη της. 

Πιστωτικός κίνδυνος.  

Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος να υποστεί η Τράπεζα ζηµιές εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών 
υποχρεώσεων των πελατών ή των αντισυµβαλλόµενων. Ο συγκεκριµένος κίνδυνος δηµιουργείται κυρίως από τις 
δανειοδοτήσεις, τις εγγυήσεις και την διαχείριση διαθεσίµων. Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών της Τράπεζας και παρακολούθηση 
συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών µονάδων µε τις πολιτικές αυτές. 

Μεγάλη έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων στον τοµέα των επιχειρηµατικών 
δανείων και στον τοµέα της καταναλωτικής-στεγαστικής πίστης. Με την χρήση αναπτυγµένων συστηµάτων για 
την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση των πιστούχων µε βάση ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν διαπιστώνονται και αντιµετωπίζονται έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά. 

Στις χορηγήσεις της καταναλωτικής πίστης εφαρµόζεται σύστηµα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
των πελατών (credit scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα δανειακά προϊόντα. Για τις επιχειρήσεις 
λαµβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α «ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ο οποίος έχει αναγνωριστεί από την ΤτΕ 
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σύµφωνα µε την απόφαση 262/8/26.6.2008. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα αξιολόγησης κατατάσσει τις εταιρείες 
σε βαθµίδες πιστοληπτικής ικανότητας (rating) και βοηθά στην ορθολογιστική τιµολόγηση σύµφωνα µε τον 
αναλαµβανόµενο κίνδυνο. 

Η Τράπεζα προσδίδει σηµαντική προτεραιότητα στην ανάπτυξη εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης των 
κινδύνων βάσει συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ανά είδος χρηµατοδοτικού ανοίγµατος. Η προσπάθεια αυτή 
είναι ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από το εποπτικό πλαίσιο περί υπολογισµού της 
κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες (Βασιλεία ΙΙ) 

Λειτουργικός Κίνδυνος.  

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή παραβιάσεις 
των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συµπεριφορά, συστήµατα ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στο πεδίο των 
λειτουργικών κινδύνων εµπίπτουν και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη νοµική κάλυψη των θεµάτων της 
Τράπεζας και την ευρύτερη εφαρµογή του νοµοκανονιστικού πλαισίου. 

Επιτοκιακός Κίνδυνος Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Banking Book) 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου πηγάζει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή 
των επιτοκίων στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. 

Η µέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου πραγµατοποιείται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση. Οι δυο βασικές µέθοδοι 
µε τις οποίες η Τράπεζα διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι οι κάτωθι : 

• Επιτοκιακό Άνοιγµα (Interest Rate Gap): Η Τράπεζα παρακολουθεί τα επιτοκιακά ανοίγµατα ανά χρονικά 
διαστήµατα και συνολικά. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατατάσσονται σε διαφορετικές περιόδους 
ανάλογα µε το διάστηµα αναπροσαρµογής του επιτοκίου. Το επιτοκιακό άνοιγµα ανά χρονική περίοδο είναι η 
διαφορά των στοιχείων του ενεργητικού από τα στοιχεία του παθητικού στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

• Ανάλυση ευαισθησίας µεταβολής στα καθαρά έσοδα από µεταβολές των επιτοκίων:Η Τράπεζα παρακολουθεί 
τον επιτοκιακό κίνδυνο µέσω της ευαισθησίας των καθαρών εσόδων του από τόκους υπό συνθήκες 
διαφορετικών σεναρίων αλλαγής επιτοκίων. 

Κίνδυνος Αγοράς. 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος απώλειας της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων που 
προκύπτει από δυσµενείς αλλαγές στις µεταβλητές της αγοράς όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις 
χρηµατιστηριακές αξίες και στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Η Τράπεζα έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγµάτευσης αναφορικά µε τον έλεγχο του 
κινδύνου αγοράς. Για την συνοµολόγηση πράξεων για προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στις υφιστάµενες 
διαδικασίες της Τράπεζας απαιτείται έγκριση του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO). 

Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία που κατέχονται για εµπορία. Αυτά 
τα στοιχεία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από 
βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών. 

Η Τράπεζα δηµιουργεί σχετικά µικρές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και ως εκ τούτου ο 
αναλαµβανόµενος κίνδυνος αγοράς είναι µικρός. Στο τέλος της χρήσης 2008 δεν υφίστατο καµία θέση στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Τράπεζας. Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου, του επιτοκιακού 
κινδύνου και του κινδύνου χρηµατιστηριακών τιµών για τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών γίνεται από την Τράπεζα σε συνεργασία µε την θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ 
ΑΕ. Για την διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου όπως και των υπόλοιπων κινδύνων αγοράς έχει ορισθεί 
ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από την ALCO. Αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει ονοµαστικά όρια (ανά 
νόµισµα, συνολικά, intraday,end-of-day), όρια κέρδους-ζηµιάς και όρια VAR. 

Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται ενιαία τόσο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όσο και για 
το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.  
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Επιπλέον η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήµατα προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων 
και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονοµικής αξίας των χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα 
σενάρια αλλαγών της καµπύλης επιτοκίων. Η ανάλυση αυτή λαµβάνει υπόψη τον επιτοκιακό χρονικό ορίζοντα 
καθώς και αν τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου διαπραγµατεύονται σε ανεπτυγµένες ή αναδυόµενες αγορές. 

Κίνδυνος Ρευστότητας. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος µείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και του ενεργητικού του Οµίλου 
που προκύπτει από την αδυναµία της Τράπεζας να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της λόγω έλλειψης 
ρευστών διαθεσίµων. 

Ο σκοπός του Οµίλου κατά την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον καλύτερο δυνατό 
βαθµό, της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας µε σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του, τόσο υπό 
φυσιολογικές όσο και υπό ακραίες καταστάσεις κρίσης, χωρίς δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. 

Η Τράπεζα δίνει έµφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί µέσα από τις πολιτικές της να τις 
διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηµατοδότησης. Επιπλέον το 2008 η Τράπεζα προέβη στην πρώτη 
τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την εξάρτησή της από τρίτους για την παροχή 
ρευστότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά παρουσιάζονται στην ενότητα 3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού 
και ∆ιαχείριση Κινδύνων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Ο Οµιλος της Τράπεζας και ο τραπεζικός κλάδος γενικότερα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Οι περισσότεροι εργαζόµενοι της Τράπεζας συµµετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων Τραπέζης Αττικής. Οι σχέσεις του συλλόγου µε τη ∆ιοίκηση της Τραπέζης χαρακτηρίζονται και από 
στοιχεία διαφωνιών σε θέµατα που αφορούν εργασιακά, ασφαλιστικά (π.χ ΛΑΚ-ΕΤΑΤ) κ.τ.λ., ενώ σε 
συνδυασµό µε την πολιτική των µετόχων, θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των εργασιών και 
τη δραστηριότητα του Οµίλου, όπως επίσης την εν γένει οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα αυτού. 

Κατά το παρελθόν έχουν σηµειώθει απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας στην Τράπεζα, είτε από το 
σύλλογο εργαζοµένων της Τράπεζας, είτε στα πλαίσια εθνικών και γενικών κινητοποιήσεων (π.χ. ΟΤΟΕ), 
επανάληψη των οποίων ενδέχεται να έχει δυσµενή επίδραση στη λειτουργία, την επιχειρηµατική δραστηριότητα 
και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα µπορούσαν ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των 

αποτελεσµάτων και της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου. 

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 3.9.7.4 «Μη εξυπηρετούµενα δάνεια» τα µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,87% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας µε 
ηµεροµηνία 30.06.2009. H Τράπεζα εφαρµόζει αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης δανείων, οι 
οποίες εστιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές ροές και τη δυνατότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη, σε µια 
προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων της και µείωσης του ύψους των µελλοντικών 
προβλέψεων για µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Ωστόσο, δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες 
αυτές θα µειώσουν το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

Εξελίξεις που ενδεχοµένως έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του ύψους των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
όπως η παρούσα οικονοµική ύφεση, αλλά και πιθανές µελλοντικές προβλέψεις για µη εξυπηρετούµενα δάνεια 
θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της Τράπεζας και στην εν γένει 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου.  
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Τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πελάτες της Τράπεζας µπορεί να έχουν 

δυσµενή επίδραση σε αυτή. 

Η αναταραχή στην αγορά και οι επιδεινούµενες µακροοικονοµικές συνθήκες, θα µπορούσαν να έχουν ουσιώδη 
δυσµενή αντίκτυπο στη ρευστότητα, στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και στην οικονοµική κατάσταση των 
οφειλετών της Τράπεζας, γεγονός που θα µπορούσε να συντελέσει στην περαιτέρω αύξηση των δεικτών µη 
εξυπηρετούµενων δανείων, να αποµειώσει την αξία των δανείων και άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων της Τράπεζας καθώς και να µειώσει τη ζήτηση δανείων γενικά.  

Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόµενης αναταραχής της αγοράς, επιδεινούµενων µακροοικονοµικών συνθηκών και 
αυξανόµενης ανεργίας µαζί µε τις µειούµενες καταναλωτικές δαπάνες, η αξία των περιουσιακών στοιχείων που 
εξασφαλίζουν τα δάνεια για τα οποία έχει χορηγηθεί ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένων των κατοικιών και άλλων 
ακινήτων, θα µπορούσε να µειωθεί σηµαντικά, γεγονός που θα συνεπάγετο την αποµείωση της αξίας του 
δανειακού χαρτοφυλακίου και την αύξηση των δεικτών των µη εξυπηρετούµενων δανείων της Τράπεζας. 
Επιπλέον, οι πελάτες της Τράπεζας ενδεχοµένως να περιορίσουν περαιτέρω σε σηµαντικό βαθµό την ανοχή 
τους σε κινδύνους που σχετίζονται µε επενδύσεις σε µη καταθετικά προϊόντα, όπως µετοχές, οµόλογα και 
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός που θα µπορούσε να έχει δυσµενή αντίκτυπο στα έσοδα της Τράπεζας 
από αµοιβές και προµήθειες.  

Οποιαδήποτε από τις συνθήκες που περιγράφονται ανωτέρω θα µπορούσε να έχει ουσιώδη δυσµενή αντίκτυπο 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα της 
Τράπεζας.  

 

Έκθεση σε απαιτήσεις από εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. 

Ο Όµιλος παραδοσιακά διατηρεί χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων και χρηµατοδοτήσεων σε εταιρείες του 
κατασκευαστικού κλάδου. Την 30.06.2009 το υπόλοιπο των ανωτέρω δανείων ανήλθε σε €535,99 εκατ. ή 
14,26% του συνόλου των απαιτήσεων πελατών (προ προβλέψεων). Επίσης, η Τράπεζα έχει εκδώσει και 
εγγυητικές επιστολές προς εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, το ύψος των οποίων δεν συµπεριλαµβάνεται 
στα ανωτέρω µεγέθη. 

Οποιοσδήποτε παράγοντας που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά τον κατασκευαστικό κλάδο, τις 
προοπτικές του, την εξέλιξη των εργασιών των κατασκευαστικών εταιρειών όπως επίσης και την σχέση του 
Οµίλου της ATTICA BANK µε αυτές, θα µπορούσε ενδεχοµένως να επιδράσει αρνητικά στην εξέλιξη των 
εργασιών, δραστηριοτήτων, αποτελεσµάτων και στην εν γένει οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά παρουσιάζονται στην ενότητα 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες 
Ενοποιηµένων Ισολογισµών της 31.12.2006, της 31.12.2007 και της 31.12.2008» (∆άνεια και προκαταβολές σε 
Πελάτες) και στην ενότητα 3.13.6 «Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

∆ιακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής της Τράπεζας µπορεί να 

προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζηµίες. 

Η Τράπεζα κυρίως, αλλά και ο Όµιλος συνολικά, αναπτύσσουν πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά 
συστήµατα για την υποστήριξη της επιχειρηµατικής στρατηγικής τους και για την ασφαλή διακίνηση, 
επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιµων επιχειρησιακών πληροφοριών. Η αυξηµένη όµως ανάγκη χρήσης 
πληροφοριακών συστηµάτων σε συνδυασµό µε την τυχόν ανάθεση κρίσιµων έργων σε τρίτους, ενισχύει 
συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνων, µε σηµαντικότερη αυτή του λειτουργικού κινδύνου. Οποιαδήποτε αστοχία, 
διακοπή της λειτουργίας, αδυναµία αποτελεσµατικής προσαρµογής του προσωπικού ή παραβίαση της 
ασφάλειας των συστηµάτων αυτών, ενδέχεται να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία των 
συστηµάτων παρακολούθησης λογαριασµών πελατών, λογιστικής καταχώρησης και διαχείρισης καταθέσεων 
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και δανείων της Τράπεζας, να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζηµίες µε αποτελέσµατα που µπορεί να 
έχουν ουσιώδεις δυσµενείς επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Ύπαρξη µετόχων µε σηµαντικά ποσοστά συµµετοχής που µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή 

στη λειτουργία του Οµίλου. 

Το 83,13% των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας κατέχουν το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, το ΤΠ∆ και το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Οι ανωτέρω µέτοχοι είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας δύνανται να ασκήσουν 
σηµαντική επιρροή στη λειτουργία του Οµίλου, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των µετόχων και της 
∆ιοίκησης, αφού µπορούν από κοινού να εκλέξουν το ∆.Σ. της Εταιρείας. Επίσης, το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι σε 
θέση να ασκήσει ως ένα βαθµό άµεση αλλά και έµµεση επιρροή µέσω των οργανισµών στους οποίους 
συµµετέχει όπως το ΤΠ∆ και το Τ.Τ. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν παρέχει ειδικά δικαιώµατα ψήφου σε 
ειδικές κατηγορίες µετοχών, πλην των δικαιωµάτων των προνοµιούχων µετοχών που κατέχει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Ωστόσο, οι κοινοί µέτοχοι που συνδέονται µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, αν και δεν 
κατέχουν (ξεχωριστά) την πλειοψηφία του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, σχηµατίζουν την πλειοψηφία που 
απαιτείται για τη λήψη ακόµα και αποφάσεων που απαιτούν αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, όπως για 
παράδειγµα, η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.  

Οποιαδήποτε ενδεχόµενη διαφοροποίηση των ανωτέρω δεδοµένων, ισορροπιών και σχέσεων (π.χ 
διαφοροποίηση δικαιωµάτων ψήφου, µετοχικής διάρθρωσης και σχέσης κ.τ.λ.) θα µπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική αλλαγή και τροποποίηση της επιχειρηµατικής πολιτικής και στρατηγικής της 
Τράπεζας, όπως επίσης και επίπτωση στην δραστηριότητα, την οικονοµική θέση, κατάσταση και τα 
αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

Επιρροή του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθόλη την διάρκεια κατοχής των προνοµιούχων µετοχών της 

Τράπεζας. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει άµεσα 286.285.714 µη µεταβιβάσιµες, εξαγοράσιµες προνοµιούχες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστη. Οι µετοχές εκδόθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν.3723/2008 «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης».  

Η άµεση συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζα και η κατοχή προνοµιούχων µετοχών του παρέχει 
δικαιώµατα ψήφου στην γενική συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων. Ο ορισµός από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
ενός εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η δυνατότητα συµµετοχής του στη γενική συνέλευση των 
κοινών µετόχων, παρέχει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το δικαίωµα άσκησης αρνησικυρίας σε θέµατα όπως η διανοµή 
µερίσµατος, η πολιτική παροχών προς τα ανώτατα µέλη της διοίκησης, καθώς και τη δυνατότητα να επηρεάζει 
στρατηγικές αποφάσεις της Τράπεζας καθώς και εµπορικές αποφάσεις, που ενδέχεται τελικά να επηρεάσουν 
την επιχειρησιακή ευελιξία της Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.22.3 «Θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας της Τράπεζας» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

. 

Επιπρόσθετα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει συµφέροντα και σε άλλα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα και επιδιώκει 
την εύρυθµη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της ευρύτερης οικονοµίας γενικότερα, τα οποία 
µπορεί να µη συµβαδίζουν µε τα εµπορικά συµφέροντα της Τράπεζας ή των µετόχων της. Οι µέτοχοι µπορεί να 
διαφωνούν για το κατά πόσο µια ενέργεια στην οποία αντιτίθεται ή υποστηρίζει το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει ως 
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Τράπεζας. ∆ε µπορεί να παρασχεθεί καµία βεβαίωση ή 
πρόβλεψη για την επιρροή του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια κατοχής των προνοµιούχων µετοχών 
της Τράπεζας. 
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Η Τράπεζα, όπως και κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους απάτης και άλλης 

µορφής παράνοµων δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της. 

Στις δραστηριότητες της Τράπεζας συµπεριλαµβάνονται οι εγκρίσεις χορηγήσεων και η διαχείριση µεγάλων 
χρηµατικών ποσών. Η εύρυθµη λειτουργία της Τράπεζας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ορθή, σύννοµη και 
επαγγελµατική συµπεριφορά του προσωπικού της. Επιπλέον, οι κανονισµοί που σχετίζονται µε το οικονοµικό 
έγκληµα, συµπεριλαµβανοµένης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, έχουν γίνει 
σηµαντικά αυστηρότεροι σε πολλές δικαιοδοσίες µε συνέπειες διαρκώς αυστηρότερες για τα χρηµατοοικονοµικά 
ιδρύµατα που εµπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Παρά την ύπαρξη εξελιγµένων συστηµάτων 
διαχείρισης κινδύνου, διαδικασιών και οργανωτικών δοµών που στοχεύουν στην αποτροπή της απάτης και της 
κακής διαχείρισης κεφαλαίων, η Τράπεζα παραµένει εκτεθειµένη σε κινδύνους αυτού του τύπου. Υπάρχει 
συνεπώς ο κίνδυνος, όπως έχει συµβεί και κατά το παρελθόν, η Τράπεζα να αντιµετωπίσει περιστατικά τέτοιας 
φύσεως, µε επίδραση στα αποτελέσµατα και στις εν γένει δραστηριότητες αυτής. 

 

Κίνδυνος εξάρτησης από τα βασικά στελέχη της. 

Η διαχείριση και η λειτουργία της Τράπεζας βασίζεται στη ∆ιοίκηση και στα βασικά της στελέχη. Πιθανή 
ταυτόχρονη απώλεια των υπηρεσιών κάποιων εκ των βασικών στελεχών θα µπορούσε να έχει αρνητική 
επίδραση στις δραστηριότητες της Τράπεζας, στη χρηµατοοικονοµική της θέση και στα αποτελέσµατά της. 

 

Τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των προθέσεων της ∆ιοίκησης της Τράπεζας θα έχει δυσµενή 

επίπτωση στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική της θέση. 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας εντός του 2009 υλοποιεί µια σειρά από παρεµβάσεις (βλ. σχετικά ενότητες 3.14 
«Πληροφορίες για τις Τάσεις» και 3.9 «Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 

Οι εν λόγω ενέργειες στοχεύουν στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, στη σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών 
και οργανωτικών δοµών, τη βελτίωση των συστηµάτων αξιοκρατικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού 
και σε συνάρτηση µε την υλοποιούµενη απόφαση για αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, αποτελούν τις βάσεις για 
την ανάπτυξη των µεγεθών της Τράπεζας και του Οµίλου της και τη βελτίωση των αποτελεσµάτων. 

Τυχόν καθυστέρηση όµως στην υλοποίηση των προθέσεων της ∆ιοίκησης θα έχει δυσµενή επίπτωση στα 
αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική της θέση και θα δυσχεράνει τη θέση της έναντι του ανταγωνισµού.  

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζονται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές 

δύναται να διαφοροποιηθούν στο µέλλον. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρακολουθείται βάσει των κανονισµών που καθορίζονται από την 
Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της 
Ελλάδος.  

Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για την περίοδο 1/1-30/6/2009, ο 
Συνολικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας ανερχόταν σε 14,0%, και ήταν πέραν του γενικά 
ελάχιστου ποσοστού όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ήτοι, 8%). Ωστόσο, δε µπορεί να 
αποκλεισθεί το ενδεχόµενο η Τράπεζα να υποχρεωθεί από την εποπτική αρχή να διατηρεί υψηλότερα επίπεδα 
κεφαλαίων, το οποίο ενδέχεται να µειώσει τη λειτουργική ευελιξία της και να αυξήσει τις χρηµατοδοτικές της 
δαπάνες. Στο πλαίσιο συµµετοχής της Τράπεζας στο πλάνο της ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής 
οικονοµίας απαιτείται η διατήρηση του βασικού δείκτη εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Τier I) πάνω από 8 %. 
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Επιπρόσθετα οποιαδήποτε αποτυχία της Τράπεζας να διατηρήσει τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις των 
δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας θα µπορούσε να οδηγήσει σε εποπτικές ενέργειες ή κυρώσεις, οι οποίες 
δύναται να έχουν ουσιαστικές δυσµενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική 
θέση και τις προοπτικές της Τράπεζας. 

Τυχόν ανεπάρκεια διαθέσιµων κεφαλαίων θα έχει επίσης επιπτώσεις στη δυνατότητα της Τράπεζας να 
συνεχίσει την οργανική της ανάπτυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK και την 
υπάρχουσα αλληλογραφία µε τις αρχές παρουσιάζονται στην ενότητα 3.137 «Κεφαλαιακή Επάρκεια» του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα της Τράπεζας από τόκους 

και επιπλέον να έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 

Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε παράγοντες εκτός του ελέγχου της Τράπεζας. Οι παράγοντες αυτοί 
περιλαµβάνουν τη νοµισµατική πολιτική και τις οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Όπως συµβαίνει µε όλες τις τράπεζες, οι διακυµάνσεις στην αγορά των επιτοκίων µπορεί να επηρεάσουν µε 
διαφορετικό τρόπο τα επιτόκια που η Τράπεζα χρεώνει στις έντοκες απαιτήσεις της από αυτά που η Τράπεζα 
καταβάλλει για τις έντοκες υποχρεώσεις της. Η διαφοροποίηση αυτή θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη 
µείωση των καθαρών εσόδων της Τράπεζας από τόκους. Επιπλέον, άνοδος των επιτοκίων µπορεί να µειώσει τη 
ζήτηση για νέα δάνεια και τη δυνατότητα της Τράπεζας να χορηγήσει νέα δάνεια. 

 

Τα επιτοκιακά περιθώρια ενδέχεται να µειωθούν. 

Ιστορικά, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα έχει επωφεληθεί από υψηλά επιτοκιακά περιθώρια, σε σύγκριση µε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, καθώς η οικονοµία της Ελλάδας συγκλίνει µε τις οικονοµίες των 
λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιτοκιακά περιθώρια µειώνονται. Η επίδραση της πρόσφατης και 
σε εξέλιξη πιστωτικής κρίσης αναµένεται ότι δεν θα αναστρέψει την µακροχρόνια τάση µείωσης των 
περιθωρίων. Βέβαια αυτή η τάση θα επανεκτιµηθεί όταν οι οικονοµίες περάσουν στη φάση της ανάκαµψης. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση από την Τράπεζα της Ελλάδος κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, καθώς και µία σειρά από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για την προστασία 
των καταναλωτών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω µείωση των επιτοκιακών περιθωρίων, ιδιαίτερα στην 
καταναλωτική και στεγαστική πίστη. Περαιτέρω µείωση των επιτοκιακών περιθωρίων θα µπορούσε να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Τράπεζας. 

 

Η Τράπεζα είναι εκτεθειµένη σε διάφορες µορφές νοµικού κινδύνου. 

Η Τράπεζα ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εµπλακεί σε δικαστικές ή 
διαιτητικές διαφορές ή αγωγές οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στις εργασίες και τα 
αποτελέσµατα της Τράπεζας. Ο νοµικός κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές διαδικασίες που εκκρεµούν ή 
ενδέχεται να εγερθούν εναντίον της Τράπεζας και πιθανό να συνεπάγονται δαπάνες για την Τράπεζα.  

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που οι νοµικές πτυχές δεν τύχουν σωστού χειρισµού από την Τράπεζα µπορεί να 
επιφέρουν ακυρότητα σε συµβόλαια πελατών, να οδηγήσουν σε έγερση αγωγών εναντίον της Τράπεζας και 
έκδοση δυσµενών δικαστικών αποφάσεων, και να έχουν δυσµενή αντίκτυπο στην καλή φήµη του Οµίλου της 
Τράπεζας. Όλα αυτά πιθανό να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της Τράπεζας 
και µείωση των ιδίων κεφαλαίων και κερδών. 
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Αναλυτική αναφορά στις σηµαντικότερες εκκρεµείς αγωγές της Τράπεζας και των εταιρειών του Οµίλου της 
γίνεται στην ενότητα 3.3.2 «∆ιοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δίδει ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή επιµέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται µε δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές και άλλα νοµικά ζητήµατα και εκτιµά ότι δεν υπάρχει 
συγκεκριµένη δικαστική διαφορά ή διαιτησία που είχε στο πρόσφατο παρελθόν ή δύναται να έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, πέραν όσων περιγράφονται στο παρόν Ενηµερωτικό 
∆ελτίο. Συναφώς, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις 
νοµικές πτυχές, δικαστικές διαδικασίες και άλλα νοµικά θέµατα.  

 

Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την δυνατότητα της Τράπεζας να διανείµει µέρισµα στους κατόχους 

κοινών µετοχών. 

Συνεπεία της συµµετοχής της Τράπεζας στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας, η διανοµή µερισµάτων δεν θα 
µπορεί να υπερβεί ποσοστό 35% των διανεµητέων κερδών της Τράπεζας και για όσο χρονικό διάστηµα 
συµµετέχει σε αυτό το σχέδιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου που ορίστηκε στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας, θα δικαιούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών µετοχών της 
και θα µπορεί να ασκήσει δικαίωµα αρνησικυρίας επί κάθε εταιρικής απόφασης αναφορικά µε τη διανοµή 
µερίσµατος. Επίσης, η συµµετοχή της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση προνοµιούχων µετοχών στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο µε δικαίωµα λήψης σταθερής απόδοσης. Το ως άνω δικαίωµα των προνοµιούχων µετοχών 
που εκδόθηκαν δυνάµει της συµµετοχής της Τράπεζας στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών 
είναι υπέρτερο του δικαιώµατος των κατόχων των κοινών µετοχών της Τράπεζας επί των διανεµητέων κερδών 
που άλλως θα δικαιούνταν. Βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3756/2009, η Τράπεζα δεν κατέβαλε µέρισµα σε 
µετρητά στους κοινούς µετόχους το 2009 για τη χρήση του 2008. ∆εν είναι βέβαιο, ότι, δυνάµει νεώτερης 
νοµοθεσίας, δε θα απαγορευθεί η διανοµή µερίσµατος σε µετρητά τα επόµενα χρόνια. Περαιτέρω, συνεπεία της 
παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της επιδείνωσης των µακροοικονοµικών συνθηκών, τα καθαρά 
κέρδη της Τράπεζας µπορεί να µειωθούν. Συνεπώς, ενδέχεται η Τράπεζα να µην είναι σε θέση να διανείµει 
µέρισµα σε µετρητά στους κατόχους των κοινών µετοχών της, εφόσον οι τρέχουσες συνθήκες συνεχίσουν να 
υφίστανται, ή αν συνεχιστεί η συµµετοχή της Τράπεζας στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής 
οικονοµίας (βλ. ενότητα 3.17 «Μερισµατική πολιτική»). 

 

 

2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά που δραστηριοποιείται η Τράπεζα 

 

Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. 

Η Τράπεζα υπόκειται σε νόµους που αφορούν στην παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, κανονισµούς, 
διοικητικές πράξεις και κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 
Ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο υπόκειται σε αλλαγές, ιδίως στο σηµερινό καθεστώς της αγοράς όπου 
παρατηρούνται πρωτόγνωρα επίπεδα κυβερνητικής παρέµβασης και αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.  

Ως εκ τούτου και εξαιτίας τρεχουσών και µελλοντικών αλλαγών στο κανονιστικό περιβάλλον των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων επιβληθεισών από τη συµµετοχή της 
Τράπεζας σε κυβερνητικά σχέδια ή σχέδια των εποπτικών φορέων της αγοράς, όπως το σχέδιο ενίσχυσης της 
ρευστότητας), η Τράπεζα ενδέχεται να αντιµετωπίσει περισσότερες κανονιστικές επιταγές. Η συµµόρφωση µε το 
εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο µπορεί να αυξήσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις δαπάνες, να πληθύνει τις 
υποχρεώσεις δηµοσίευσης πληροφοριών, να περιορίσει κάποιες συναλλαγές, να επηρεάσει τη στρατηγική της 
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Τράπεζας και να ελαττώσει ή να απαιτήσει την τροποποίηση επιτοκίων και εξόδων που χρεώνονται σε δανειακά 
και άλλα προϊόντα, γεγονός που θα µπορούσε να µειώσει τις αποδόσεις των επενδύσεων, των περιουσιακών 
στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Η Τράπεζα ενδέχεται να αντιµετωπίσει αυξηµένες δαπάνες 
συµµόρφωσης και περιορισµούς στη δυνατότητα επιδίωξης ορισµένων επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

 

Το υφιστάµενο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον, επιδρά στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Οι εργασίες και το χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας προέρχονται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Κατά 
συνέπεια, η πορεία της ελληνικής οικονοµίας επηρεάζει άµεσα τα αποτελέσµατα της Τράπεζας και του Οµίλου. 
Τυχόν οικονοµική επιδείνωση των µακροοικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα, θα είχε ως αποτέλεσµα µια 
γενική µείωση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και την συνεπακόλουθη µείωση των εσόδων της Τράπεζας. 
Το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεαστεί από γεγονότα εκτός του ελέγχου 
της Τράπεζας, όπως αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές µε τον 
τραπεζικό τοµέα ή άλλους τοµείς της οικονοµίας, πολιτική αστάθεια, στρατιωτική σύρραξη, φορολογικές και 
άλλες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση των ανωτέρω δεδοµένων ενδέχεται να επηρεάσει την εν γένει θέση, κατάσταση, 
αποτελέσµατα και δραστηριότητες του Οµίλου. 

 

Η Τράπεζα αντιµετωπίζει σηµαντικό ανταγωνισµό από ελληνικές και ξένες τράπεζες. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη δηµιουργία ισχυρών 
τραπεζικών οµίλων (εγχώριων και µη) στην Ελλάδα µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και υψηλότερους πόρους. 
Η εξέλιξη αυτή ενέτεινε τις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχεται η Τράπεζα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία η πιθανή επίδραση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση 

 

Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσιάζει διακυµάνσεις. 

Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσίασε διακυµάνσεις στο παρελθόν και είναι δυνατό να παρουσιάσει και 
στο µέλλον έντονες διακυµάνσεις εξαιτίας παραγόντων εκτός του ελέγχου της Τράπεζας. 

Ορισµένοι τέτοιοι παράγοντες είναι: 

- Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και των χωρών της Ευρωζώνης. 

- Οι αναµενόµενες ή πραγµατοποιηθείσες πράξεις επί µεγάλου αριθµού µετοχών της Τράπεζας στην 

αγορά. 

- Η θέση των ανταγωνιστών της Τράπεζας στον κλάδο. 

- Τα αποτελέσµατα των ανταγωνιστών της Τράπεζας. 

- Οι µεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών. 

- Οι συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

- Η γενική κατάσταση των αγορών κινητών αξιών (κυρίως δε αυτής του Χ.Α.). 

 

Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να σηµειώσει πτώση κατά τη διάρκεια ή 

µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. 
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Η Τράπεζα δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της δεν θα µειωθεί σε επίπεδα 
χαµηλότερα της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών της. Εφόσον συµβεί κάτι τέτοιο, οι επενδυτές που άσκησαν τα 
δικαιώµατά τους θα υποστούν τη σχετική ζηµία. Η Τράπεζα δεν µπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι, 
µετά την ενάσκηση των δικαιωµάτων τους, θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις µετοχές τους σε τιµή ίση ή 
µεγαλύτερη από αυτή της τιµής διάθεσης. Επιπλέον, οι επενδυτές θα µπορούν να πωλήσουν τις νέες µετοχές 
που θα αποκτήσουν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µετά την καταχώρηση αυτών των 
µετοχών στους λογαριασµούς αξιών τους, που θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έκδοσης. 

Η εισαγωγή και έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. προϋποθέτει την υποβολή συγκεκριµένων 
εγγράφων προς το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την έγκρισή του για την έναρξη διαπραγµάτευσης των 
νέων µετοχών. Η Τράπεζα δεν µπορεί να διαβεβαιώσει ότι η έγκριση αυτή θα ληφθεί στον εκτιµώµενο χρόνο. 

 

∆ε θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα που δεν θα ασκηθούν. 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα αποφασισθεί από το ∆.Σ. της Τράπεζας και θα 
ανακοινωθεί δια του Τύπου. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει ή δεν πωλήσει τα δικαιώµατά του µέχρι το τέλος 
της περιόδου άσκησης, τα δικαιώµατά του θα εκπνεύσουν χωρίς καµία αξία και δεν θα τύχουν καµιάς 
αποζηµίωσης. 

 

Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 

συµπεριλαµβανοµένης και της συµπληρωµατικής εγγραφής θα υποστούν µείωση του ποσοστού 

συµµετοχής τους στην Τράπεζα. 

Η παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δίνει δικαίωµα σε όλους τους υφιστάµενους 
µετόχους να συµµετάσχουν σε αυτή, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Οι µέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα 
τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν µείωση του ποσοστού 
συµµετοχής τους στην Τράπεζα. Ο Μέτοχος που επιθυµεί να ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατά του, προκειµένου 
να µην υποστεί µείωση του ποσοστού συµµετοχής του στην Τράπεζα, πρέπει να συµµετάσχει πλήρως και στην 
συµπληρωµατική εγγραφή (βλ. κεφ. «Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου») προκειµένου συνολικά να αποκτήσει 8 νέες 
µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές που κατέχει. 

 

Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς. 

Η Τράπεζα δεν µπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 
προτίµησης θα λειτουργήσει επαρκώς ή ότι η τιµή διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων αυτών δεν θα 
παρουσιάσει διακυµάνσεις. 

 

Σηµαντική µείωση στην τιµή της µετοχής της Τράπεζας θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή 

των δικαιωµάτων προτίµησης. 

Η τιµή των δικαιωµάτων προτίµησης είναι συνάρτηση της τιµής της µετοχής. Ενδεχόµενη σηµαντική µείωση 
στην τιµή της µετοχής της Τράπεζας θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή των δικαιωµάτων 
προτίµησης. 

 

Η πώληση νέων µετοχών, µετά την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α., ενδέχεται να έχει 

αρνητική επίδραση στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας. 
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Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να σηµειώσει πτώση ως αποτέλεσµα πωλήσεων 
νέων µετοχών µετά την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. ή ως αποτέλεσµα της δηµιουργηθείσας 
αντίληψης ότι ενδέχεται να γίνουν τέτοιες πωλήσεις.  
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33..  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

3.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται: 

1) Για τη χρήση 2006 – για λόγους συγκρισιµότητας - από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια κα Αθανασία Μ. Αραµπατζή (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Γεώργιο Ν. ∆εληγιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) της 
ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000). Οι 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 εγκρίθηκαν µε την από 20/2/2008 απόφαση του ∆.Σ. και µε την από 
16/4/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

2) Για τις χρήσεις 2007 και 2008 από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες 
συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, έχουν 
ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια κα Αθανασία Μ. Αραµπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Γεώργιο Ν. ∆εληγιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) της ελεγκτικής εταιρείας Grant 
Thornton Α.Ε. (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000). Οι οικονοµικές καταστάσεις 
2008 έχουν εγκριθεί µε την από 17/3/2009 απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας και την 28/4/2009 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

3) Για την περίοδο 1/1-30/6/2009 από τις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-
30/6/2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Χαράλαµπο Συρούνη (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 19071) και κ. Νικόλαο Βουνισέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701) της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. (Στρατηγού Τόµπρα 3, Αγία Παρασκευή, 153 42 Αθήνα, τηλ.: 210 6062100). Οι εν λόγω 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί µε την από 4/08/2009 απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας. 

 

Η ανάγνωση των επιλεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε την 
ενότητα 3.16 «Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες». 

 

Ακολουθούν στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 2008 

Καθαρά έσοδα από τόκους 83.220 93.390 103.467 

% επί των λειτουργικών εσόδων 65,90% 63,46% 71,29% 
Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 32.669 35.389 35.269 

% επί των λειτουργικών εσόδων 25,87% 24,05% 24,30% 

Έσοδα από µερίσµατα 476 407 355 
Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  3.726 4.911 (719) 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 725 2.359 (612) 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.457 10.716 7.368 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 126.273 147.172 145.126 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (57.602) (52.737) (57.909) 
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Αποσβέσεις (5.766) (4.753) (4.957) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα  (35.531) (31.077) (32.899) 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (23.640) (30.400) (34.590) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (122.539) (118.967) (130.355) 

% επί των λειτουργικών εσόδων 97,04% 80,84% 89,82% 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 2.044 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 3.734 28.204 16.816 

% επί των λειτουργικών εσόδων 2,96% 19,16% 11,59% 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (2.860) (7.357) (4.205) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 874 20.848 12.610 

% επί των λειτουργικών εσόδων 0,69% 14,17% 8,69% 

Αναλογία σε:     
Μετόχους της Τράπεζας 874 20.847 12.610 
Μετόχους µειοψηφίας 0,15 0,23 0,46 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,011 € 0,1932 € 0,0940 € 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - µειωµένα σε €    0,1932 € 0,0930 € 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το καθαρό αποτέλεσµα από τόκους του Οµίλου ανήλθε σε €103.467 χιλ. το 2008, έναντι €93.390 χιλ. το 2007 
και €83.220 χιλ. το 2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 11,50%. Αναλυτικότερα, τα έσοδα 
από χορηγήσεις της Τράπεζας (ήτοι χορηγήσεις σε πελάτες, τόκοι από οµολογιακά δάνεια, από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις και από πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων) ανήλθαν σε €252.881 χιλ. έναντι €190.801 χιλ. 
την 31/12/2007 και €140.778 χιλ. την 31/12/2006. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται τόσο στην αύξηση του µέσου 
επιτοκίου που ανήλθε σε 7,25% για τη χρήση 2008, έναντι 6,80% για τη χρήση 2007 και 6,35% για τη χρήση 
2006, όσο και στην αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού (βλ. ενότητα 3.13.4 
«∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»).  

Τα έξοδα από καταθέσεις (ήτοι καταθέσεις πελατών, προς πιστωτικά ιδρύµατα και repos) ανήλθαν σε €159.058 
χιλ. την 31/12/2008, έναντι €110.963 χιλ. την 31/12/2007 και €69.840 χιλ. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται τόσο σε 
αύξηση του µέσου επιτοκίου που ανήλθε σε 4,23% για τη χρήση 2008, έναντι 3,53% για τη χρήση 2007 και 
2,59% για τη χρήση 2006, όσο και στην αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων παθητικού (βλ. 
ενότητα 3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»). 

 

Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε €35.269 χιλ. για το 2008, έναντι €35.389 χιλ. για το 2007 και 
€32.669 χιλ. για το 2006. Κατά τη διετία 2007-2008 σηµειώθηκε οριακή µείωση της τάξεως του 0,34%, ενώ κατά 
τη διετία 2006-2007 είχε σηµειωθεί αύξηση κατά 8,33% ως αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης των προµηθειών 
από διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων. Τα βασικά έσοδα από προµήθειες του Οµίλου για το 2008 
προέρχονται από τον τοµέα κίνησης κεφαλαίων (κατά 33,49%), χορηγήσεων (κατά 15,58%), εγγυητικών 
επιστολών (κατά 15,09%) και εισαγωγών-εξαγωγών (κατά 6,81%).  

Τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €145.126 χιλ. τη χρήση 2008, έναντι €147.172 χιλ. τη 
χρήση 2007 και €126.273 χιλ. τη χρήση 2006. Η µείωση κατά τη διετία 2007-2008 της τάξεως του 1,39% 
οφείλεται στην οριακή µείωση των εσόδων από προµήθειες που προαναφέρθηκε, καθώς και στην εµφάνιση 
αρνητικών αποτελεσµάτων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και στη διενέργεια προβλέψεων αποµείωσης της 
αξίας των οµολόγων του χαρτοφυλακίου. Κατά τη διετία 2006-2007, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 
του Οµίλου σηµείωσαν άνοδο 16,55% ως αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, 
προµήθειες και λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, τα οποία περιλαµβάνουν την πραγµατική αξία των ακινήτων της 
leasing που περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας µε χαµηλή αξία κτήσης. 
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Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε €130.355 χιλ., έναντι €118.967 χιλ. τη χρήση 2007 και €122.539 
χιλ. τη χρήση 2006. Ως ποσοστό επί των λειτουργικών εσόδων ανήλθε σε 89,82% για το 2008, έναντι 80,84% το 
2007 και 97,04% το 2006. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά τη χρήση 2008 οφείλεται στις αυξηµένες 
προβλέψεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2008 και στα αυξηµένα έξοδα προσωπικού. Η µείωση των 
λειτουργικών εξόδων στη χρήση 2007, οφείλεται στον περιορισµό των εξόδων προσωπικού και των γενικών 
λειτουργικών εξόδων κατά την εν λόγω χρήση. 

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Οµίλου για την χρήση 2008 ανήλθαν σε 
€16.816 χιλ., έναντι €28.204 χιλ. τη χρήση 2007 και €3.734 χιλ. για τη χρήση 2006. Η κερδοφορία του Οµίλου εν 
γένει έχει επηρεαστεί από την αύξηση του κόστους χρήµατος που χαρακτήρισε το έτος 2008 και τη δυσµενή 
διεθνή οικονοµική συγκυρία.  

Ακολουθούν στοιχεία ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου της 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 100.227 164.829 120.744 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 404.722 559.855 627.125 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 20.499 22.021 0 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - Απαιτήσεις 36 36 313 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 2.315.882 2.900.606 3.385.815 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 96.928 67.247 114.799 
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις 26.972 21.961 11.958 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 60 0 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 9.335 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.291 7.829 12.628 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.011 21.091 28.768 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 32.970 34.519 42.449 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις 21.589 15.831 21.659 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  59.299 87.866 144.678 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

      
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Μετοχικό Κεφάλαιο  28.902 46.244 47.617 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 108.248 238.539 249.611 
Μείον: ίδιες µετοχές 0 0 (11) 
Αποθεµατικά 6.467 2.035 1.967 
Σωρευµένα κέρδη/(ζηµιές) 10.115 30.934 25.174 
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας 153.732 317.751 324.357 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 1 1 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου  153.732 317.751 324.358 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 297.076 447.833 1.068.225 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.421.755 2.915.850 2.951.270 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - Υποχρεώσεις 0 74 30 
Εκδοθείσες οµολογίες 149.558 149.566 99.963 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία 35.700 27.307 17.813 
Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 7.106 6.498 6.631 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 1.308 2.349 4.032 
Λοιπές υποχρεώσεις 27.190 36.524 47.947 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.939.693 3.586.000 4.195.911 
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Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Σηµειώνεται ότι τα «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» και οι «∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις» 
της 31/12/2006, εµφανίζονταν συνολικά στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 (από τις οποίες έχουν αντληθεί τα 
συγκρίσιµα στοιχεία) ως «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων». Επίσης οι «Επενδύσεις σε Ακίνητα» της 31/12/2006 
συµπεριλαµβάνονταν στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 (από τις οποίες 
έχουν αντληθεί τα συγκρίσιµα στοιχεία). 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε €4.520.269 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €3.903.751 χιλ. την 
31/12/2007 και €3.093.425 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 20,88%. Η εν 
λόγω αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες σε 
€3.385.815 χιλ. από €2.900.606 χιλ. την 31/12/2007 και €2.315.882 χιλ. την 31/12/2006 παρουσιάζοντας µέση 
ετήσια αύξηση της τάξεως του 20,91%. Επιπλέον η ενίσχυση του ενεργητικού οφείλεται στην αύξηση του 
υπολοίπου απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων το οποίο διαµορφώθηκε σε €627.125 χιλ. από €559.855 
χιλ. την 31/12/2007 και €404.722 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 
24,48%. 

Το σύνολο των υποχρεώσεων διαµορφώθηκε σε €4.195.911 χιλ. έναντι €3.586.000 χιλ. την 31/12/2007 και 
€2.939.693 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 19,47%. Η εν λόγω αύξηση 
προέρχεται από την ενίσχυση της καταθετικής βάσης πελατών και συναφών υποχρεώσεων που ανήλθε σε 
€2.951.270 χιλ., έναντι € 2.915.850 χιλ. την 31/12/2007 και €2.421.755 χιλ. την 31/12/2006 µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό αύξησης 10,39% και του υπολοίπου των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα που ανήλθε σε 
€1.068.225 χιλ., έναντι €447.833 χιλ. την 31/12/2007 και €297.076 χιλ. την 31/12/2006 µε µέση ετήσια αύξηση 
89,63%. 

Τα συνοπτικά στοιχεία ταµειακών ροών του Οµίλου κατά την τριετία 2006-2008 έχουν ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 92.772 51.036 138.141 
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (25.961) 21.418 (64.069) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 147.282 (50.947) 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σηµείωσαν άνοδο, κατά τη χρήση 2008 κυρίως ως 
αποτέλεσµα αύξησης των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα από καταθέσεις προθεσµίας στη 
διατραπεζική που αναπληρώνουν τη µείωση των καταθέσεων των πελατών. 

Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €64.069 χιλ. έναντι εισροών €21.418 χιλ. τη χρήση 2007 
κυρίως λόγω προσθηκών στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο τις πώληση. 

Οι ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν το 2008 σε €50.947 χιλ. και αφορούν κατά 
κύριο λόγο στην υποχρέωση αποπληρωµής πιστωτικών τίτλων. Οι ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες κατά τη χρήση 2007 ανήλθαν σε €147.282 χιλ. και αφορούν κυρίως στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός τις χρήσης. 

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2008 ανήλθε σε 11,2% από 12,6% την 31/12/2007 
και 8,3% την 31/12/2006. Σύµφωνα µε τους κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτείται ως ελάχιστη 
κεφαλαιακή βάση το 8% των σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.  
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Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου έχουν ως εξής: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008 
∆είκτες αποδοτικότητας     
Απόδοση Οµίλου επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - προ φόρων 2,43% 12,65% 5,17% 
Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.)- προ φόρων 0,13% 0,78% 0,39% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εσόδων       
Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,90% 63,46% 71,29% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 25,87% 24,05% 24,30% 
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 3,17% 2,82% 2,61% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εξόδων       
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 78,32% 60,18% 65,99% 
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 3,20% 2,26% 2,12% 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης εκτός Τόκων / Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,59% 1,48% 0,96% 
      
∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού       
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 99,62% 96,69% 83,90% 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 78,29% 74,69% 65,29% 
Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 74,86% 74,30% 74,90% 
Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 4,67% 2,85% 3,01% 
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 94,28% 94,69% 93,59% 
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 4,97% 8,14% 7,18% 

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και δεν 

έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Για τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βλ. κεφ. 3.16.1.5. 

 

Ακολουθούν στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για την περίοδο 1/1-30/6/2009, πλέον της 
συγκρίσιµης περιόδου 1/1-30/6/2008: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Καθαρά έσοδα από τόκους 53.137 45.311 

% επί των λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92% 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 19.499 16.760 

% επί των λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75% 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  (726) 909 
Κέρδη (ζηµίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0 1.480 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2.850 3.253 
Σύνολο λειτουργικών εσόδων 74.760 67.712 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (16.060) (14.500) 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (27.619) (30.147) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα (13.663) (16.539) 
Αποσβέσεις (2.480) (2.789) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (59.823) (63.975) 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 2.162 (256) 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 17.099 3.481 

% επί των λειτουργικών εσόδων 22,87% 5,14% 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (5.020) (1.063) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 12.079 2.417 

% επί των λειτουργικών εσόδων 16,16% 3,57% 

 Κατανέµονται σε:    

Μετόχους της Τράπεζας 12.079 2.417 
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Μετόχους µειοψηφίας 0,164 0,210 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,0912 0,0178 
   

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου (ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Κέρδη/ (ζηµίες) της περιόδου 12.079 2.417 

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση: αποτίµηση (µετά φόρων) (4.246) 1.475 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.246) 1.475 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 7.833 3.892 

Κατανέµονται σε:    
Ιδιοκτήτες µητρικής  7.833 3.892 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,164 0,21 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου ATTICA BANK ανήλθαν σε €45.311 χιλ. το α΄ εξάµηνο του 2009 
έναντι €53.137 χιλ. το α΄εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 14,73%.  

Αναλυτικότερα, κατά το α’ εξάµηνο του 2009, τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων (ήτοι τόκοι χορηγήσεων σε 
πελάτες, τόκοι από οµολογιακά δάνεια, από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και από πρακτορεία επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων) ανήλθαν σε €113.158 χιλ. έναντι €117.624 χιλ. την 30/6/2008, ήτοι σηµείωσαν µείωση κατά 3,8%, 
που οφείλεται σε µείωση του µέσου επιτοκίου χορηγήσεων (το οποίο ανήλθε σε 5,95% για το α’ εξάµηνο του 
2009 έναντι 7,12% το α’ εξάµηνο του 2008, ενώ ο µέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού σηµείωσε 
αύξηση (βλ. ενότητα 3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»).  

Κατά το α’ εξάµηνο του 2009, τα έξοδα από τόκους (ήτοι καταθέσεις πελατών, τόκοι προς πιστωτικά ιδρύµατα 
και repos) ανήλθαν σε €73.251 χιλ., έναντι €69.370 χιλ. την 30/6/2008, ήτοι σηµείωσαν αύξηση κατά 5,6%, που 
οφείλεται σε αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων παθητικού ενώ το µέσο επιτόκιο καταθέσεων 
διαµορφώθηκε σε 3,36% το α΄εξάµηνο του 2009, έναντι 3,96% το α’ εξάµηνο του 2008 (βλ. σχετικά ενότητα 
3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»). 

Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ανήλθαν σε €16.760 χιλ. το α΄ εξάµηνο του 2009 έναντι €19.499 
χιλ. το α΄εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 14,05%. Η εν λόγω µείωση οφείλεται στη 
συγκράτηση της τιµολογιακής πολιτικής της Τράπεζας µε σκοπό τη διευκόλυνση της πελατείας καθώς και στις 
προµήθειες που κατέβαλε στο Ελληνικό δηµόσιο λόγω της συµµετοχής της στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης 
ρευστότητας της οικονοµίας στα πλαίσια του ν.3723/2008. 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου ATTICA BANK ανήλθαν σε €63.975 χιλ. το α΄ εξάµηνο του 2009 
έναντι €59.823 χιλ. το α΄εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,94%. Η εν λόγω αύξηση 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των γενικών λειτουργικών εξόδων λόγω της αναδιοργάνωσης των καταστηµάτων 
της Τράπεζας µε το διαχωρισµό τους σε καταστήµατα λιανικής τραπεζικής και σε επιχειρηµατικά κέντρα, στην 
επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, όπως επίσης και στη χωροταξική αναδιοργάνωση των κεντρικών µονάδων 
της Τράπεζας. 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου για την περίοδο 1/1/-30/6/2009 διαµορφώθηκαν σε €3.481 χιλ. έναντι €17.099 
χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 η οποία οφείλεται αφενός στη µείωση των εσόδων - και κυρίως αυτών από 
τόκους και προµήθειες - και αφετέρου στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. 

 

Ακολουθούν στοιχεία ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου 31/12/2008 και της 30/6/2009: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
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Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 120.744 141.226 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 627.125 877.007 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 1.999 
Παράγωγα χρηµατοπιστωικά µέσα - Απαιτήσεις 313 189 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 3.385.815 3.610.343 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 114.799 260.499 
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις 11.958 11.959 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9.335 9.588 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.628 12.186 
Επενδύσεις σε ακίνητα 28.768 30.133 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 42.449 44.996 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις 21.659 21.953 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  144.678 151.990 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.520.269 5.174.069 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Μετοχικό Κεφάλαιο  47.617 47.617 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 249.611 249.611 
Μείον: ίδιες µετοχές (11) (102) 
Αποθεµατικά 1.967 3.999 
Σωρευµένα κέρδη/(ζηµιές) 25.174 27.008 
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας 324.357 328.133 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1 1 
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου ATTICA BANK 324.358 328.133 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.068.225 1.186.793 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.951.270 3.408.871 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - Υποχρεώσεις 30 0 
Εκδοθείσες οµολογίες 99.963 94.674 
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο 0 99.098 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία 17.813 10.294 
Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 6.631 6.343 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 4.032 4.463 
Λοιπές υποχρεώσεις 47.947 35.400 
Σύνολο Υποχρεώσεων 4.195.911 4.845.935 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  4.520.269 5.174.069 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Το σύνολο των δανείων και προκαταβολών (προ προβλέψεων) του Οµίλου ανήλθε € 3.756.659 χιλ. την 
30/6/2009 έναντι € 3.517.636 χιλ. την 31/12/2008. 

Την 30/6/2009, το 68,19% των δανείων είχε χορηγηθεί προς επιχειρήσεις – κυρίως εµπορικές, κατασκευαστικές 
και βιοµηχανικές - το 25,50% προς ιδιώτες καταρχήν για στεγαστική πίστη και κατά δεύτερον για καταναλωτική, 
το 6,25% προς χρηµατοδοτικές µισθώσεις και το 0,06% στο ∆ηµόσιο. 

Ο δείκτης των χορηγήσεων προς καταθέσεις του Οµίλου ανέρχεται σε 119,19% την 31/12/2008 και σε 110,20% 
την 30/6/2009. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, υπήρξε σηµαντική αύξηση για το α΄εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε 
την αρχή του έτους της τάξεως του 16%. 

 

Τα επιλεγµένα στοιχεία ταµειακών ροών του Οµίλου έχουν ως ακολούθως: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 30/6/2008 30/6/2009 

Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 54.653 330.234 
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Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (48.826) (48.066) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (11.958) (11.803) 
Σύνολο εισροών (εκροών) περιόδου (6.131) 270.364 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  724.684 747.869 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  718.554 1.018.232 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το α’ εξάµηνο 2009: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 30/6/2008 30/6/2009 

∆είκτες διάρθρωσης εσόδων     
Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75% 
    
∆είκτες διάρθρωσης εξόδων     
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 58,54% 73,07% 
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 1,01% 0,96% 
    
∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού     
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 84,60% 90,74% 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 67,0% 65,88% 
Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 76,5% 69,78% 
Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 3,34% 5,49% 
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 91,61% 94,13% 
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 7,46% 6,34% 

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Για τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βλ. κεφ. 3.16.1.5. 
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3.2 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο όλες οι πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα 
περιουσιακά στοιχεία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές του Οµίλου της 
ATTICA BANK, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας. 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το 
Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. 

Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που έχουν 
σχέση µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Οµήρου 23, 10672, Αθήνα, ∆ιεύθυνση Σχέσεων µε Επενδυτές, υπεύθυνοι η κα 
Πολυξένη Τριανταφύλλου και ο κ. Αδαµάντιος Χρυσικός (τηλ. 210 3669066). 

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, 
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, και θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), των Συµβούλων 
Έκδοσης ALPHA BANK A.E. (www.alphabank.gr) και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
(www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της ATTICA BANK (www.atticabank.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 
2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και 
σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήµατα της Τράπεζας και στα γραφεία των 
Συµβούλων Έκδοσης ALPHA BANK A.E., Σταδίου 40, Αθήνα και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., 
Φιλελλήνων 10, Αθήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. 

Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στον Όµιλο της 
ATTICA BANK και στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η Τράπεζα, τα µέλη του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και οι 
Σύµβουλοι Έκδοσης, βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η Τράπεζα, τα µέλη του ∆.Σ. και τα υπεύθυνα πρόσωπα, εκ µέρους της Τράπεζας, που επιµελήθηκαν τη 
σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων του 
Οµίλου ATTICA BANK που έχουν περιληφθεί στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008, την 
31.12.2007 και την 31.12.2006, συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π) και του Κ.Ν.2190/1920 και 
εγκρίθηκαν µε τις από 28.4.2009, 16.4.2008 και 4.5.2007 αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων των µετόχων της ATTICA BANK αντίστοιχα. Οι προαναφερόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E. 

 

Οι δηµοσιευµένες συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές πληροφορίες της περιόδου που έληξε στις 
30.06.2009 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / 
∆.Π.Χ.Π.). Οι εν λόγω οικονοµικές πληροφορίες εγκρίθηκαν µε την από 04.08.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας και έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
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Τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς ATTICA BANK, τα οποία επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι οι κ.κ.: 

• Ευάγγελος ∆ελής, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και 
Κανονιστικού Πλαισίου 

• Ιωάννης Λάχανος, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών 

• Αθανάσιος Τσάδαρης, ∆ιευθυντής Κεφαλαιαγορών- Χρηµαταγορών 

• Χρήστος Μάραντος, ∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, τα υπεύθυνα πρόσωπα, εκ µέρους της Τράπεζας, που 
επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι Σύµβουλοι Έκδοσης, Alpha Bank A.E. και 
Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το 
περιεχόµενό του. 

Επιπλέον, η Grant Thornton A.E. που διενήργησε ειδικό έλεγχο επί οικονοµικών στοιχείων του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου και τον έλεγχο των ενοποιηµένων καταστάσεων της Τράπεζας για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 
δηλώνει ότι «για το σκοπό του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 και της παρ. 1.2 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 
της Επιτροπής (ΕΚ) αριθµ. 809/2004, είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες ενότητες του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου: Ενότητα 3.18.5.2 «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου» (παράγραφος Β), Ενότητα 4.1.1 «∆ήλωση για την 
επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» (παράγραφος Β), Ενότητα 4.1.2 «Ίδια Κεφάλαια & Χρέος», Ενότητα 3.13.3 
«Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων» (παράγραφος Β), Ενότητα 3.21 «Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη» και 
έχει λάβει κάθε εύλογο µέτρο έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι εξ’ όσων γνωρίζει, αληθείς και δεν 
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό τους. Οι εν λόγω πληροφορίες που 
παρατίθενται στις προαναφερθείσες ενότητες, έχουν περιληφθεί στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε την µορφή 
και στο πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης της Grant Thornton A.E.  

Οι Σύµβουλοι της παρούσας Έκδοσης ALPHA BANK A.E. και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., 
γνωστοποιούν στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί, για λογαριασµό τους, Έκτακτος Νοµικός Έλεγχος 
(εφεξής ο «Νοµικός Έλεγχος») από ανεξάρτητη νοµική εταιρεία και ειδικότερα από την «∆ικηγορική Εταιρεία 
Καρατζά και Συνεργάτες», Οµήρου 8, Αθήνα, τηλ. 210 3713600 και ότι δεν έχουν διενεργήσει έκτακτο οικονοµικό 
και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2006-2008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.06.2009. 

Τα τυχόν συµφέροντα των Συµβούλων Έκδοσης Alpha Bank και Eurobank EFG Telesis Finance τα οποία 
δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται µε σχετική 
αναφορά στην Ενότητα 4.9 «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.3 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.3.1 Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου 

Κατόπιν αιτήµατος των Συµβούλων Έκδοσης διενεργήθηκε Νοµικός Έλεγχος για την Τράπεζα. Για τις υπόλοιπες 
εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ATTICA BANK, ήτοι 
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ, Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηµατοοικονοµικών, 
Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες, Attica Funds PLC, Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων Οµίλου Τράπεζας Αττικής, 
AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων και Stegasis Mortgage Finance Plc δεν 
διενεργήθηκε νοµικός έλεγχος. 

Ο εν λόγω Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε από τη ∆ικηγορική Εταιρεία KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες (Α.Μ.∆.Σ.Α. 
80013), Οµήρου 8,105 64 Αθήνα, τηλ. 210 3713 600, η οποία δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε 
συµφέρον ή σχέση µε την Τράπεζα.  

Ο Νοµικός Έλεγχος, κάλυψε το διάστηµα από 14.05.2007 έως 04.08.2009 και επεκτάθηκε -κατά περίπτωση- και 
σε γεγονότα που έλαβαν χώρα σε προγενέστερη χρονική περίοδο. Ο Νοµικός Ελεγκτής έλαβε υπόψη του τις 
βεβαιώσεις, τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την 
ATTICA BANK και διενήργησε τον έλεγχό του στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Ν.3401/2005 και του 
Κανονισµού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στην από 05.08.2009 επιστολή µε τα Πορίσµατα του Νοµικού Ελεγκτή απευθυνόµενη προς τους Συµβούλους 
Έκδοσης, παρατίθενται τα βασικά νοµικά πορίσµατα του ελέγχου. 

Τα παρακάτω πορίσµατα προκύπτουν από το νοµικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τη ∆ικηγορική Εταιρεία 
KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες και υπόκεινται σε όσα ειδικότερα αναφέρονται στην, και θα πρέπει να αναγνωσθούν 
σε συνάρτηση µε την, από 5η Αυγούστου 2009 βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της Τράπεζας (η 
«Βεβαίωση»), η οποία είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα, καθώς και µε τις 
λοιπές επιστολές και βεβαιώσεις της Τράπεζας και των συµβούλων της. Τα παρακάτω τελούν σε συνάρτηση µε 
τα προηγούµενα πορίσµατα µε ηµεροµηνία 14.05.2007, τα οποία προέκυψαν από το νοµικό έλεγχο για το 
χρονικό διάστηµα από 01.01.2005 έως και 14.05.2007 που διενεργήθηκε για τους σκοπούς της προηγηθείσας 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφασίσθηκε µε την από 07.03.2007 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Τα κύρια σηµεία των εν λόγω πορισµάτων παρατίθενται κατωτέρω µε τη σύµφωνη γνώµη του Νοµικού Ελεγκτή 
και αναφέρουν µεταξύ άλλων τα εξής: 

• Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από την Τράπεζα είναι, κατά τη γνώµη µας, επαρκή για τη 
διεξαγωγή του νοµικού ελέγχου που αφορά τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

• Η νοµική κατάσταση της Τράπεζας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους 
υπόκειται όσον αφορά στην ίδρυσή της και στην καταστατική της λειτουργία. 

• Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν παραβιάζει ουσιωδώς τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σηµειώνουµε 
ότι επειδή το Καταστατικό της Τράπεζας δεν έχει προσαρµοστεί ακόµη στις νέες διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3604/2007, όσες διατάξεις του έρχονται σε αντίθεση µε 
κανόνες αναγκαστικού δικαίου του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν εφαρµόζονται. Η Τράπεζα µας 
βεβαίωσε ότι ήδη συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 
και ότι έχει αποφασίσει να τροποποιήσει το Καταστατικό της µε σχετική απόφαση της επόµενης 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. 
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• Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, που ανέρχεται σε € 147.816.639,25 διαιρούµενο σε 422.333.255 
µετοχές, εκ των οποίων οι 136.047.541 είναι κοινές µετά ψήφου µετοχές και οι 286.285.714 είναι 
προνοµιούχες µετά ψήφου µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστη, είναι ολοσχερώς 
καταβεβληµένο. Η νοµική κατάσταση των µετοχών της Τράπεζας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και 
τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται.  

• Οι µετοχές της Τράπεζας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες. Επίσης, 
σύµφωνα µε τη Βεβαίωση δεν υφίστανται συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη 
διαπραγµατευσιµότητα των µετοχών της Τράπεζας.  

• Με την εξαίρεση των 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών που έλαβε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ενόψει της 
συµµετοχής του στην Τράπεζα έπειτα από την υπαγωγή της Τράπεζας στον ν. 3723/2008 για την 
ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας, δεν υπάρχουν προνόµια σε µετοχές, ούτε µετοχές 
επικαρπίας, ούτε δεσµεύσεις ή εµπράγµατα βάρη επί µετοχών ή άλλα δικαιώµατα επί αυτών. Επίσης, 
δεν υπάρχουν ιδρυτικοί τίτλοι, ούτε υφίστανται µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια στα οποία εκδότης 
είναι η Τράπεζα, ούτε τίτλοι µετατρέψιµοι σε ή ανταλλάξιµοι µε µετοχές. 

• Η Τράπεζα δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεµούν κατά της 
Τράπεζας αιτήσεις πτώχευσης και η άδεια λειτουργίας της δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί 
απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής της. 

• Σχετικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας τέθηκε υπ’ όψιν µας η από 5 Αυγούστου 
2009 επιστολή του κ. Ιωάννη Λάχανου, ∆ιευθυντή Νοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας προς τη 
δικηγορική µας εταιρεία, που αναφέρει, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Για τις ως άνω υποθέσεις η ∆ιεύθυνση 
Νοµικών Υπηρεσιών δηλώνει ότι µέχρι τις 31.07.2009 πιθανολογεί ότι η υποχρέωση που θα προκύψει 
για την Τράπεζα κατά την εκτίµησή της θα ανέλθει µέχρι του ποσού των €5.025.000. Οι υφιστάµενες 
αγωγές κατά την άποψή µου δεν θα επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στην λειτουργία, στην 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στην κερδοφορία της Τράπεζας. Η ∆ιεύθυνση µας, επίσης εκτιµά ότι 
όλες οι αγωγές στις οποίες η Τράπεζα είναι ενάγουσα θα ευδοκιµήσουν κατά ποσοστό άνω του 50% 
πλην προϋπολογίζουµε ότι η Τράπεζα έχει να λάβει µέχρι ποσού €370.000. Περαιτέρω, η ∆ιεύθυνση 
Νοµικών Υπηρεσιών δε γνωρίζει καµία άλλη πραγµατική ή προβλεπόµενη υποχρέωση της Τράπεζας 
για την οποία έχουν εγγραφεί εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Επιπλέον, δε γνωρίζει οποιοδήποτε άλλο 
γεγονός το οποίο θα µπορούσε να επιφέρει ουσιαστική επίδραση στην οικονοµική θέση της Τράπεζας 
µέχρι την 31.07.2009 πλην της περίπτωσης του Καταστήµατος Αιγάλεω όπου µέχρι σήµερα 
εξακολουθούν δικαστικές ενέργειες.» 

• Σχετικά µε τα νοµικά ζητήµατα της υπαγωγής στο ΕΤΑΤ του Λογαριασµού Πρόσθετης Ασφάλισης 
Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο εξωτερικός νοµικός σύµβουλος της Τράπεζας κ. 
Χρήστος Χρυσάνθης µε την από 24.7.2009 επιστολή του προς τη δικηγορική µας εταιρεία, αναφέρει 
ότι, «… λόγω του πλήθους και της δυσχέρειας των νοµικών και πραγµατικών ζητηµάτων που 
αναφύονται στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, πολλά από τα οποία είναι όλως καινοφανή και µη 
νοµολογιακά επεξεργασµένα, δεν είναι εφικτό να διατυπωθεί η οποιαδήποτε πρόβλεψη για την τελική 
έκβαση της όλης υπόθεσης, η δικαστική εκκαθάριση της οποίας πιθανόν να απαιτήσει αρκετά ακόµη 
χρόνια και ενδεχοµένως να αχθεί και ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, λόγω αντιφατικών 
αποφάσεων του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου Επικρατείας, διότι ουδείς µπορεί να αποκλείσει την 
έκδοση τέτοιων αντιφατικών αποφάσεων.». 

• Με την εξαίρεση όσων αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές του ∆ιευθυντή Νοµικών Υπηρεσιών της 
Τράπεζας και του εξωτερικού νοµικού συµβούλου της προς τη δικηγορική µας εταιρεία, δεν έχει περιέλθει 
έως και την ηµεροµηνία των επιστολών αυτών σε γνώση της Τράπεζας η ύπαρξη οιασδήποτε άλλης 
διοικητικής, δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που 
εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Τράπεζας), η οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως 
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σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Τράπεζας και του 
οµίλου. 

• Με την εξαίρεση όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και σύµφωνα µε τα έγγραφα που τέθηκαν 
υπόψη µας, δεν έχουν επιβληθεί σηµαντικές κυρώσεις, ποινές ή πρόστιµα στην Τράπεζα από τις 
αρµόδιες εποπτικές αρχές (όλως ενδεικτικώς Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Χρηµατιστήριο Αθηνών) για παράβαση των οικείων νοµοθετικών διατάξεων. 

• Σύµφωνα µε τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη µας, η Τράπεζα έχει συστήσει όλες τις απαραίτητες 
επιτροπές και έχει λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις από τα αρµόδια όργανά της, έχει συµµορφωθεί 
προς τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση σύµφωνα µε το νόµο και διαθέτει επαρκή εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας ο οποίος περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο που προβλέπει ο ν. 3016/2002. 
Επιπροσθέτως η Τράπεζα, έχει συµµορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8 του ν. 
3016/2002 και το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

• Στο πλαίσιο του νοµικού ελέγχου που διενεργήσαµε και µε την εξαίρεση όσων αναφέρονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν προέκυψαν νοµικά ζητήµατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς 
και κατά δυσµενή τρόπο την εν γένει νοµική κατάσταση της Τράπεζας, ούτε άλλα γεγονότα που να 
εµποδίζουν από νοµικής άποψης την αιτούµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των 
νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

• Κατόπιν µελέτης του εγγράφου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τον νοµικό έλεγχο που 
διενεργήσαµε και τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε η Εταιρεία στη διάθεσή µας, 
τις Βεβαιώσεις και άλλες επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες λάβαµε στο πλαίσιό της, δεν διαπιστώσαµε 
ότι έχει παραληφθεί από το Ενηµερωτικό ∆ελτίο η αναφορά οποιουδήποτε νοµικού ζητήµατος που, 
σύµφωνα µε το Ν. 3401/2005 σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό 809/2004, όπως ισχύει, θα έπρεπε να 
έχει αναφερθεί. 

 

H ∆ικηγορική Εταιρεία KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες έχει παράσχει την συναίνεσή της για την παράθεση των 
παραπάνω πορισµάτων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο καθώς και για την διάθεσή τους από τα γραφεία της Τράπεζας 
στο επενδυτικό κοινό.  

Σηµειώνεται δε ότι ο νοµικός έλεγχος και τα προκύπτοντα πορίσµατά του έχει διενεργηθεί αποκλειστικά στο 
πλαίσιο και για τους σκοπούς συγκεκριµένων νοµοθετικών διατάξεων και τελούν υπό επιφυλάξεις και υποθέσεις 
που αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή πορισµάτων του Νοµικού Ελέγχου. Η επιστολή του Νοµικού Ελέγχου 
από τη ∆ικηγορική Εταιρεία KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23 
Τ.Κ. 10672, Αθήνα. 

Η Εκδότρια βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα αυτή έχουν αναπαραχθεί πιστά από 
τις πρωτότυπες επιστολές του Νοµικού Ελεγκτή της εταιρείας ATTICA BANK και ότι, εξ όσων γνωρίζει και είναι 
σε θέση να βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή των εν λόγω επιστολών στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν υπήρξαν 
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ανακριβείς ή 
παραπλανητικές. 
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3.3.2 ∆ιοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες 

Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας µε ηµεροµηνία αναφοράς την 05.08.2009 
σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της ATTICA BANK είναι οι εξής: 

1. Υπόθεση του κ. Γεωργίου Ποντίκη κατά της ATTICA BANK: αφορά αποζηµίωση €1.467.351. 

    Είχε ασκηθεί η από 24-09-1997 αγωγή αποζηµίωσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε 
την οποία ο ενάγων ζητά να του καταβάλει η Τράπεζα λόγω αδικοπραξίας και επικουρικά µε τις διατάξεις 
περί αδικαιολογήτου πλουτισµού το ποσό των 39.764.663 δραχµών (€113.763) για ζηµιές που υπέστη 
από παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά των στελεχών της Τραπέζης.  

    Επίσης είχε ασκηθεί και η από 29-06-1998 παρεµπίπτουσα αγωγή αποζηµίωσης, µε την οποία ζητούσε να 
αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλει προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την 
οποία υπέστη από τις διαπραχθείσες σε βάρος του αδικοπραξίες το ποσό των 499.985.000 δραχµών 
(€1.467.307).  

(Η Τράπεζα είχε εκδώσει διαταγή πληρωµής από σύµβαση πιστώσεως κατά της πιστούχου εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και του ενάγοντος, ο οποίος ήταν εγγυητής των συµβάσεων και 
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας- µέτοχος. Ο ενάγων άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής, η 
οποία ακυρώθηκε, αλλά παρά την ακύρωση η Τράπεζα αρνήθηκε να του επιστρέψει το ποσό.) 

    Επί των δύο προαναφερόµενων αγωγών, που συνεκδικάστηκαν στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 
εξεδόθη η µε αρ. 6253/2006 απόφαση που δέχθηκε την πρώτη αγωγή για το ποσό των €113.763, 
νοµιµοτόκως από 24-09-97 και δέχτηκε εν µέρει τη δεύτερη αγωγή για το ποσό των €10.000 νοµιµοτόκως 
από 27-09-97, µέχρι εξοφλήσεως. Κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 
€35.000, το οποίο η Τράπεζα κατέβαλε την 23-01-2007. 

Κατά της µε αρ. 6253/2006 πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών αντίθετες 
εφέσεις από τον Γ. Ποντίκη καθώς και από την ATTICA BANK, επί των οποίων εξεδόθη η υπ’ αρ. 
7995/2007 απόφαση Εφετείου Αθηνών, µε την οποία απερρίφθη η έφεση της Τράπεζας κατ’ ουσίαν και 
έγινε δεκτή εν µέρει η έφεση του αντιδίκου, ως προς το αίτηµα του να του επιδικασθεί µεγαλύτερη 
αποζηµίωση για την παρεµπίπτουσα αναγνωριστική αγωγή και αυξήθηκε η αποζηµίωση του από 
€10.000 πρωτοδίκως σε € 20.000.  

Κατά της υπ’ αρ. 7995/2007 απόφασης ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης µόνο από τον αντίδικο 
προσδιορισθείσα για την δικάσιµο της 25-5-2009, όπου και συζητήθηκε και αναµένεται η έκδοση της 
απόφασης. 

Καταβλήθηκε την 1-2-2008: α) το επιδικασθέν ποσό των €20.000 της ηθικής βλάβης, υπολογιζόµενο µε 
τους τόκους υπερηµερίας στο ποσό των €39.989,31 και β) το επιδικασθέν ποσό των €113.763, 
υπολογιζόµενο µε τους τόκους υπερηµερίας στο ποσό των €240.741,04, ήτοι συνολικά €280.730,35.  

    Εκτός των ανωτέρω αγωγών, ο Γ.Ποντίκης είχε ασκήσει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
κατά της Τράπεζας 19 αγωγές ανατοκισµού. Εκκρεµεί η συζήτηση αυτών. ∆ιευκρινίζεται ότι ήδη 
εξοφλήθηκε η κυρία απαίτηση του κ. Ποντίκη µετά των τόκων. Το ζητούµενο στις αγωγές ανατοκισµού 
είναι η διαφορά που προκύπτει από τον εκτοκισµό χωρίς ανατοκισµό και τον εκτοκισµό µε ανατοκισµό.  

    Επίσης ο Γ. Ποντίκης είχε ασκήσει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 10-4-2002 
αγωγή, µε την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί η Τράπεζα να ζητήσει από την Τειρεσία ΑΕ τη διαγραφή 
από τα µητρώα της του ονόµατος του. Επί της αγωγής κατά της Τράπεζας και του Τειρεσία εξεδόθη η µε 
αρ. 3039/2006 απορριπτική απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθ. όπως επίσης και η υπ’ αριθµ. 1353/2007 
απορριπτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Επί της εφετειακής απόφασης ασκήθηκε αναίρεση από τον 
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Γ. Ποντίκη, η οποία συζητήθηκε στη δικάσιµο της 9-3-2009. Εκκρεµεί έκδοση απόφασης από τον Άρειο 
Πάγο επί της ασκηθείσης αναίρεσης.  

Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της υπόθεσης είναι 5 % υπέρ του ενάγοντος.  

2. Η υπόθεση της Αικατερίνης χήρας Φωτίου Βηλαρά, Γεωργίου Βηλαρά και Βαλεντίνου Βηλαρά κατά της 
ATTICA BANK . Αφορά αγωγή από Margin Account για €1.000.000. Η δικάσιµος αναβλήθηκε αρχικά για 
την 7-5-2008 λόγω αναµονής πορίσµατος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αναβλήθηκε περαιτέρω για 
24-9-2009 για τον ίδιο λόγο. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της είναι 10% υπέρ των εναγόντων. 

3. Η υπόθεση Σουµελίδης Α.Ε., Σουµελίδης Ιωάννης, Σουµελίδης Νικόλαος, και Παναγιωτοπούλου Ζωή κατά 
της ATTICA BANK . Αφορά τρεις αγωγές. Η πρώτη (µε ενάγοντες τους : Σουµελίδης Α.Ε., Σουµελίδης 
Ιωάννης, Σουµελίδης Νικόλαος και Παναγιωτοπούλου Ζωή) είναι η µε αριθµό κατάθεσης 479-8/2006 και 
ηµ/νία κατάθεσης 29/03/2006 αγωγή αποζηµιώσεως για €738.376,48 και €300.000 για ηθική βλάβη λόγω 
αδικοπραξίας. Οι πιθανότητες ευδοκίµησής της ανέρχονται σε 2-5%. Η δεύτερη (µε ενάγοντες τους: 
Σουµελίδης Α.Ε., Σουµελίδης Ιωάννης, Σουµελίδης Νικόλαος και Παναγιωτοπούλου Ζωή) είναι η µε αριθµό 
κατάθεσης 571-9/2006 και ηµ/νία κατάθεσης 14/04/2006 αγωγή αποζηµιώσεως για €2.290.260,60 και 
€2.290.260,60 για ηθική βλάβη λόγω αδικοπραξίας. Η τρίτη (µε ενάγοντα µόνο τον Σουµελίδη Ιωάννη) είναι 
η µε αριθµό κατάθεσης 54768/2006 και ηµ/νία κατάθεσης 6/12/2006 αγωγή αποζηµίωσης για €250.000, για 
επιστροφή ποσού €78.888,62 και €150.000 για ηθική βλάβη λόγω αδικοπραξίας. Οι δύο πρώτες αγωγές 
συζητήθηκαν στις 20.02.2007 και απορρίφθηκαν µε την υπ’ αρ. 117/2007 απόφαση του Πολ. Πρωτ. 
Γιαννιτσών. Ασκήθηκε έφεση που συζητήθηκε στην δικάσιµο της 13-3-2009. Αναµένεται η έκδοση 
απόφασης του Εφετείου. Η τρίτη αγωγή συζητήθηκε την 11/11/2008 στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης και απορρίφθηκε. Οι πιθανότητες ευδοκίµησής τους υπέρ των εναγόντων είναι 5%. 

4. Η υπόθεση της «IONION GAS Α.Ε.» κατά της ATTICA BANK . Αφορά σε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών για ανόρθωση προσκληθείσας περιουσιακής ζηµίας και ηθική βλάβη µε αιτούµενα 
ποσά €100.000 και €5.000.000 αντίστοιχα. Ματαιώθηκε η συζήτηση της υπόθεσης. Η ενάγουσα 
παραιτήθηκε από το δικόγραφο και επανήλθε µε νέα αγωγή µε δικάσιµο την 3-5-2007. Κατά την ως άνω 
δικάσιµο, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 25-9-2008 όπου και πήρε νέα αναβολή για την 15-
10-2009. Αναµένεται η συζήτηση της υπόθεσης. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της υπέρ της ενάγουσας 
ανέρχονται σε 2%. 

5. Η υπόθεση της «AXON Χρηµατιστηριακή» κατά της ATTICA BANK . Αφορά αγωγή ποσού €6.129.300. 
Ειδικότερα: 

(α) 500.000€ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για προσβολή προσωπικότητας της εταιρείας. 

(β) €500.000 χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για αδικοπραξία. 

(γ) €5.129.300 λόγω αδικοπραξίας. 

Ηµεροµηνία δικασίµου ορίστηκε η 25.04.2007. Ματαιώθηκε και έως σήµερα δεν έχει επιδοθεί νέα κλήση.  

Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της υπόθεσης υπέρ της ενάγουσας ανέρχονται σε 5%.  

6. Η υπόθεση της «Μάρµαρα Νάξου ΑΒΕΕ – Λατοµεία – Επεξεργασία - Εµπόριο Μαρµάρων» κατά της 
ATTICA BANK . Αφορά δύο αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η 
πρώτη έχει ως αίτηµα την απόδοση €303.856,16 ως αχρεωστήτως καταβληθέντων µέσα στα πλαίσια 
ρύθµισης του άρθρου 44 ν. 1892/1990 πλέον του ποσού €30.000 για ηθική βλάβη. Ως ηµεροµηνία 
δικασίµου είχε οριστεί η 27.11.2008. Αναβλήθηκε για 17.12.2009 λόγω ωραρίου. Αναµένεται η συζήτηση 
της υπόθεσης. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της αγωγής είναι 30%. Η δεύτερη αγωγή έχει ως αίτηµα να της 
καταβάλει η Τράπεζα το ποσό των €30.000 που έχει καταβάλει η ως άνω εταιρεία ως δικαστικά έξοδα, 
καθώς και το ποσό των €2.000.000 για αποκατάσταση ηθικής βλάβης. Ως ηµεροµηνία δικασίµου έχει 
προσδιοριστεί η 27.01.2011. Αναµένεται η συζήτηση της υπόθεσης. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της 
αγωγής υπέρ της ενάγουσας είναι 15 %, εκτός του αιτούµενου ποσού για ηθική βλάβη.  
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7. Η υπόθεση της «ICM» κατά της ATTICA BANK . Αφορά αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών για καταβολή ποσού €1.467.351,43. Ως ηµεροµηνία δικασίµου είχε προσδιοριστεί η 18.03.2009. 
Αναβλήθηκε για τις 13.01.2010. Αναµένεται η συζήτηση της υπόθεσης. Με τα µέχρι σήµερα υπάρχοντα 
στοιχεία δεν φαίνεται να ευδοκιµεί η αγωγή. 

8. Η υπόθεση της Μελποµένης Βαξεβανίδου κατά της ATTICA BANK . Αφορά αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών µε αίτηµα να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της Τράπεζας να της καταβάλει 
€1.000.000 ως χρηµατική αποζηµίωση για την προσβολή της προσωπικότητας και ηθική βλάβη. Ως 
ηµεροµηνία δικασίµου έχει οριστεί η 04.02.2010. Αναµένεται η συζήτηση της υπόθεσης. Οι πιθανότητες 
ευδοκίµησης της αγωγής υπέρ της ενάγουσας είναι 1 %. 

9. Η υπόθεση του Καταστήµατος Αιγάλεω:  

Την 6-7-2006 µετά από έλεγχο που διενήργησε η ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας διαπιστώθηκε 
ότι ο Προϊστάµενος Καταθέσεων του Καταστήµατος είχε προβεί σε σωρεία παράνοµων ενεργειών 
χρεοπιστώνοντας χωρίς νόµιµη αιτία λογαριασµούς τόσο πελατών του Καταστήµατος όσο και το 
λογαριασµό γενικής λογιστικής της Τράπεζας. Με την αποκάλυψη των παράνοµων πράξεων του εν λόγω 
προσώπου η Τράπεζα κινήθηκε εναντίον του και εναντίον παντός συνυπευθύνου τρίτου τόσο ενώπιον των 
ποινικών όσο και των πολιτικών δικαστηρίων και παράλληλα προέβη σε ενδελεχή έλεγχο. 

Η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών µετά τις διενεργηθείσες και διενεργηθησόµενες δικαστικές ενέργειες 
λαµβανοµένου υπ’ όψιν: 

-ότι εξελίσσεται η έρευνα από τις αρµόδιες αρχές για εντοπισµό διακινηθέντων ποσών µε βάση την οποία 
πιθανολογούµε να εντοπίσουµε την τελική κατάληξη αφαιρεθέντων χρηµάτων 

- ότι οι ανακριτικές και άλλες αρχές, όπως έχουµε πληροφορηθεί, έχουν ήδη δεσµεύσει λογαριασµούς εκτός 
Τράπεζας που αφορούν τους εµπλεκοµένους, χωρίς όµως να γνωρίζουµε λεπτοµέρειες και ποσά. 

εκτιµά ότι η τελική ζηµία της Τράπεζας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €4.000.000. 

Στα πλαίσια του συνολικού χειρισµού της συγκεκριµένης υπόθεσης έχουν εγερθεί απαιτήσεις κατά: 

1. Εθνική ΑΕΕΓΑ για ποσό 2.800.000€ 

2. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕΕΖ για ποσό 2.700.000 € 

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 430.000€. 

για τις οποίες έχουν ασκηθεί αγωγές που έχουν προσδιορισθεί για τις 24.09.2008 στο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών. Ήδη έχουν εκδοθεί 2 πρωτόδικες απορριπτικές αποφάσεις και µία κατά της 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕΕΖ που παραπέµπει σε πραγµατογνωµοσύνη.  

Ήδη η Τράπεζα διεκδικεί δικαστικώς (µε αγωγές) περίπου €6.000.000 πλην όµως θα είναι εφικτό να γίνει 
τελική πρόβλεψη για το ποσό αυτό όταν ολοκληρωθούν τα αστικά δικαστήρια και η ποινική διαδικασία και 
καταστεί δυνατό να ανοιχθούν οι λογαριασµοί των αντιδίκων και οι κινήσεις αυτών. 

Σηµειωτέον ότι επιδιώκεται εξωδικαστική λύση για την εξόφληση απαιτήσεων της Τράπεζας. 

 

Για τις ως άνω υποθέσεις η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών δηλώνει ότι µέχρι τις 05.08.2009 πιθανολογεί ότι η 
υποχρέωση που θα προκύψει για την Τράπεζα κατά την εκτίµησή της θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 
€5.025.000.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι εκ του συνολικού ποσού των € 5.025.000, ποσό ύψους € 4.000.000 αφορά την υπ’ αριθµ. 9 
υπόθεση του καταστήµατος Αιγάλεω ενώ ποσό ύψους € 1.025.000 αφορά τις λοιπές υποθέσεις υπ’ αριθµ. 1 έως 
8.  
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Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι για τα ανωτέρω ποσά έχουν διενεργηθεί ισόποσες προβλέψεις, οι οποίες 
κρίνονται επαρκείς. 

 

Επίσης, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών εκτιµά ότι όλες οι αγωγές στις οποίες η Τράπεζα είναι ενάγουσα θα 
ευδοκιµήσουν κατά ποσοστό άνω του 50% πλην προϋπολογίζει ότι η Τράπεζα έχει να λάβει µέχρι ποσού 
€370.000. Σηµειώνεται ότι για τις αγωγές της Τράπεζας κατά τρίτων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη εσόδου. 

 

Επιπλέον, µε αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή επιβλήθηκε 
πρόστιµο €600.000 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994. Ειδικότερα για την 
είσπραξη προµηθειών για χρεώσεις λογαριασµών µέσω ΑΤΜ. Η απόφαση επιδόθηκε στις 28.01.2009. Μετά 
από πρόσκληση της ΕΕΤ για συζήτηση του θέµατος αυτού στις 3-2-2009, αποφασίσθηκε η κατάθεση 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης επιβολής προστίµου εντός 60 ηµερών από την επίδοση της 
απόφασης. Πιθανολογείται σηµαντική µείωση του ποσού του επιβληθέντος προστίµου λόγω του ότι υπάρχει 
σηµαντική διαφοροποίηση προµηθειών µεταξύ των τραπεζών που έχουν επιβληθεί ισόποσα πρόστιµα και βάσει 
της αρχής της αναλογικότητας. Σηµειωτέον ότι έχει εκδοθεί σε ανάλογη περίπτωση απόφαση µερικής αναστολής 
εκτέλεσης. Ήδη η Τράπεζα κατέθεσε εµπροθέσµως προσφυγή κατά της πράξης επιβολής προστίµου. 

 

Περαιτέρω, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών δε γνωρίζει καµία άλλη πραγµατική ή προβλεπόµενη υποχρέωση 
της Τράπεζας για την οποία έχουν εγγραφεί εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 

Επιπλέον, δε γνωρίζει οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο θα µπορούσε να επιφέρει ουσιαστική επίδραση 
στην οικονοµική θέση της Τράπεζας µέχρι την 05.08.2009. 

 

 

3.3.3 Υπαγωγή του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ  

 

Επιπλέον των παραπάνω δικαστικών εκκρεµοτήτων, εκκρεµούν επίσης οι µείζονος σηµασίας και αβέβαιης 
έκβασης ανοιγείσες δίκες που αφορούν την υπαγωγή του «Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου» του Λογαριασµού 
Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). Ανάλογα µε την 
έκβαση των δικών αυτών, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς σε 
σηµαντικό βαθµό. 

Αναλυτικότερα: 

Ο «Λογαριασµός ∆ιαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών» (εφεξής το «Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο») φέρεται να συστάθηκε ως ειδικός λογαριασµός την 8.6.1989 
µε συµφωνία της Τράπεζας και του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ) και συµφωνήθηκε να ισχύει 
από 1.1.1989 και η διαχείριση των κεφαλαίων του ανατέθηκε στην «ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΓΑ» µε την υπ’ αριθµ. 
147/05/06/1989 σύµβαση. Η παραπάνω σύµβαση τροποποιήθηκε την 31.12.1996 µε τη Σύµβαση ΛΑΚ που 
συνήφθη µεταξύ των ιδίων παραπάνω συµβαλλοµένων, οπότε και µεταφέρθηκαν τα αποθεµατικά του ΛΑΚ από 
την «ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ».  

Ταυτοχρόνως τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισµός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου («Κανονισµός») 
που προσαρτάται στην ως άνω σύµβαση µε την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ». 

Εκτός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου και της κύριας ασφάλισης των εργαζοµένων της τράπεζας (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ, 
κτλ.), οι εργαζόµενοι της Τράπεζας είναι ασφαλισµένοι και στο Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ., το οποίο αποτελεί ταµείο 
επικουρικής ασφάλισης. 
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Σε πολύ γενικές γραµµές, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, σκοπός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου είναι η 
«εξοµοιωτική βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της Τράπεζας, προς αυτήν που 
παρέχεται από τις ανταγωνίστριες τράπεζες στο προσωπικό τους, µε συµπλήρωση της παρεχόµενης από τους 

γενικούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ) και ειδικούς (Ταµείο Νοµικών κτλ.) φορείς της υποχρεωτικής ή οιονεί υποχρεωτικής 

κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής σύνταξης, προς αυτό».  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Κανονισµού, η Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση και 
εγγυήθηκε την απρόσκοπτη λειτουργία του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου στο διηνεκές και την εκπλήρωση από 
αυτήν όλων των υποχρεώσεων και παροχών του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου προς το ασφαλισµένο σε αυτό 
προσωπικό της Τράπεζας.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, «το δικαίωµα κάθε δικαιούχου από το 
Λογαριασµό για σύνταξη από το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο ή αύξηση ή αναθεώρησή της […] είναι απαράγραπτο». 

 

Με την ψήφιση του Ν. 3371/2005 προβλέφθηκε η υπαγωγή των κλάδων σύνταξης του προσωπικού των 
πιστωτικών ιδρυµάτων στο ΕΤΑΤ. Συγκεκριµένα, ο νόµος 3371/2005, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του 
57-68, όπως ισχύουν, προέβλεψε την ένταξη των κλάδων σύνταξης των ασφαλιστικών ταµείων κύριας 
ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. µέχρι τις 31 Μαρτίου 2006, εφόσον 
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή τα αντίστοιχα ταµεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών 
ιδρυµάτων έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του ΕΤΑΤ, µετά τη διάλυσή τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο νόµο, η οποία λαµβάνει υπόψη της και παραπέµπει και στις διαδικασίες που προβλέπουν τα 
καταστατικά των οικείων ταµείων (αρ. 61 και 62 ν. 3371/2005). Το ποσό της επιβάρυνσης του πιστωτικού 
ιδρύµατος και του ταµείου για την υπαγωγή στο ΕΤΑΤ προσδιορίζεται µετά από εκπόνηση ειδικής οικονοµικής 
µελέτης που ανατίθεται από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Οι προσλαµβανόµενοι στα πιστωτικά ιδρύµατα από 1.1.2005, καθώς και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι των 
ταµείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων µετά τη διάλυσή τους, σύµφωνα 
µε το νόµο (παρ. 2 του άρθρου 62 ν. 3371/2005) υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του 
Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). 

 

Έπειτα από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παραπάνω νόµου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της Τράπεζας στις 16.9.2005, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που χορήγησε ο Ν. 3371/2005, 
αποφάσισε την καταγγελία της σύµβασης µεταξύ της Τράπεζας, του ΣΥΤΑ και της Εθνικής Ασφαλιστικής 
ΑΕΕΓΑ, κατά το µέρος που αφορά τον κλάδο σύνταξης του ΛΑΚ, και την υπαγωγή αυτού στις ρυθµίσεις του 
ν.3371/2005. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής η Τράπεζα αναγνώρισε στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 1ης 
Ιανουαρίου 2004 (κάνοντας χρήση της σχετικής ευχέρειας του ∆.Π.Χ.Π. 1), υποχρέωση µόνο για ποσό ύψους 
€26.958.000, η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση. Κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2004 
η επιπλέον επιβάρυνση της Τράπεζας µέσω του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσης ανήλθε σε € 644.000. Για 
την περίοδο του Α΄ εξαµήνου 2005, όπου το πρόγραµµα υφίστατο στην Τράπεζα ως καθορισµένων παροχών η 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων ανήλθε σε € 220.000. Τα παραπάνω ποσά προέκυψαν από ειδική οικονοµική 
µελέτη που εκπονήθηκε από οµάδα ανεξάρτητων αναλογιστών, ο δε λογιστικός χειρισµός που ακολουθήθηκε 
είναι σύµφωνος µε τον ν. 3371/2005, ο οποίος επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύµατα, να προεξοφλήσουν και να 
αποτυπώσουν στις οικονοµικές καταστάσεις του 2005, το οικονοµικό αποτέλεσµα της υπαγωγής των στις 
διατάξεις του νόµου. 

 

Η Τράπεζα, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 61 και 62 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, κατήγγειλε 
µονοµερώς στις 22 ∆εκεµβρίου 2005 το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο ΛΑΚ και τη Σύµβαση ΛΑΚ και αιτήθηκε την 
υπαγωγή του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου στο ΕΤΑΤ κατά τον ν. 3371/2005. Η Τράπεζα δεν έχει ζητήσει την 
υπαγωγή του Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ. στο ΕΤΑΤ. 
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Στη συνέχεια, το άρθρο 9 του ν.3554/2007 ρύθµισε µε συγκεκριµένο τρόπο το καθεστώς των ασφαλισµένων και 
συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής. Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο:  

(i) Οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι, καθώς και οι υπαγόµενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λ.Α.Κ. 
εντάσσονται από 1.1.2007 στο ΕΤΑΤ 

(ii) από την ένταξη των παραπάνω προσώπων και εφεξής δεν καταβάλλονται στο ΕΤΑΤ ασφαλιστικές εισφορές 
ασφαλισµένων και εργοδότη  

(iii) η οικονοµική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών καλύπτεται µε την καταβολή 
από την Τράπεζα εισφοράς ποσού €61.754.000, βάσει της Ειδικής Οικονοµικής Μελέτης 

(iv) το παραπάνω ποσό καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις ποσού €7.625.000 (λαµβανοµένου υπόψη 
συντελεστή προεξόφλησης 5,03%) στην αρχή κάθε έτους, αρχής γενοµένης από 1.1.2007 

(v) εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση του παραπάνω νόµου καταβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. από την Τράπεζα 
εφάπαξ ποσό €770.000 που αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 
ασφαλισµένων του Λ.Α.Κ., των οποίων η σχετική ασφαλιστική κάλυψη διακόπτεται. Το ποσό αυτό θα 
επιστραφεί στους δικαιούχους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περίπτωση γ’ του αρ. 61 του ν. 3371/2005. 

Ακολούθως, εκδόθηκε η απόφαση του Ε.Τ.Α.Τ. µε αριθµό 67 της 61ης συνεδρίασης 8.5.2007 µε το ίδιο 
περιεχόµενο. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Τράπεζα κατέβαλε µέχρι 31.12.2008 τις δύο πρώτες δόσεις, ήτοι ποσό €7.625.000 
για το έτος 2007 και το ίδιο ποσό για το έτος 2008. Ακόµα καταβλήθηκε από την Τράπεζα στο Ε.Τ.Α.Τ., εφάπαξ 
ποσό €770.000 το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 
ασφαλισµένων του Λ.Α.Κ. Εντός του πρώτου τριµήνου του 2009, η Τράπεζα κατέβαλε στο Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό της 
τρίτης δόσης. Τα σχετικά ποσά έχουν προκύψει από ειδική οικονοµική µελέτη που εκπονήθηκε από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (το «ΣτΕ»), µε αριθµό κατάθεσης 4686/2006, αναφορικά µε την ένταξη στο ΕΤΑΤ του ΛΑΚ η οποία 
στρέφεται κατά της µε αριθµό 22/23/17-5-2006 απόφασης του ΕΤΑΤ Επίσης, έχουν κατατεθεί η µε αριθµό 
4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της 
απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007 και η µε αριθµό 4635/2007 αίτηση ακυρώσεως του Λογαριασµού 
Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007. 
Άπασες οι ανωτέρω αιτήσεις συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και 
εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. 

Επίσης, εκκρεµούν στο ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως από συλλόγους υπαλλήλων τρίτων τραπεζών κατά του π.δ. 
209/2006 που ρυθµίζει τα σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΤΑΤ. Η Τράπεζα έχει ασκήσει παρεµβάσεις υπέρ του 
κύρους του ως άνω προεδρικού διατάγµατος. Και οι υποθέσεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια του 
Συµβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. 

Εξάλλου σχετική µε την ένταξη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ αγωγή που είχαν ασκήσει κατά της Τράπεζας ο ΣΥΤΑ, ο 
Λογαριασµός Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής, κλπ., απορρίφθηκε µε την µε αριθµό 
2970/2008 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της εν λόγω απόφασης δύναται να ασκηθεί 
έφεση. 

Σχετικά µε τα παραπάνω, επί συναφούς στα νοµικά της ζητήµατα υπόθεσης της Εµπορικής Τράπεζας για την 
ένταξη στο ΕΤΑΤ του δικού της ταµείου εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθµ. 4007/2009 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών που έκρινε αντισυνταγµατικές τις διατάξεις περί ιδρύσεως του ΕΤΑΤ και εντάξεως σε αυτό των ταµείων 
των πιστωτικών ιδρυµάτων. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί αναίρεση.  
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Ο εξωτερικός νοµικός σύµβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Χρυσάνθης, αναφέρει µε την από 24 Ιουλίου 2009 
επιστολή του, µεταξύ άλλων τα ακόλουθα αναφορικά µε την έκβαση της υπαγωγής του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ : 
«[..]λόγω του πλήθους και της δυσχέρειας των νοµικών και πραγµατικών ζητηµάτων που αναφύονται στο 
πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, πολλά από τα οποία είναι όλως καινοφανή και µη νοµολογιακά επεξεργασµένα, 

δεν είναι εφικτό να διατυπωθεί η οποιαδήποτε πρόβλεψη για την τελική έκβαση της όλης υπόθεσης, η δικαστική 

εκκαθάριση της οποίας πιθανόν να απαιτήσει αρκετά ακόµη χρόνια και ενδεχοµένως να αχθεί και ενώπιον του 

Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, λόγω αντιφατικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου 

Επικρατείας, διότι ουδείς µπορεί να αποκλείσει την έκδοση τέτοιων αντιφατικών αποφάσεων.». 

 

Εκτός των ανωτέρω κατ’ αυτής στρεφόµενων αιτήσεων ακύρωσης και αγωγής, η Τράπεζα άσκησε την µε Γενικό 
Αριθµό Κατάθεσης 51087/29.12.2008 αγωγή της ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
στρεφόµενη κατά του ΕΤΑΤ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για απαίτηση που διατηρεί η Τράπεζα κατά του ως 
άνω ασφαλιστικού φορέα ύψους €1.897.249,95 νοµιµοτόκως για το ποσό των €1.071.555,29 από 7.11.2008, και 
για το υπόλοιπο ποσό των €825.694,66 από 6.11.2008, οπότε και η Τράπεζα κατέβαλε τα ποσά αυτά στο ΕΤΑΤ 
δυνάµει της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3554/2007. Η Τράπεζα αναζητά τις συγκεκριµένες ασφαλιστικές της 
εισφορές που κατέβαλε στο ΕΤΑΤ χωρίς τη θέλησή της και µόνο προς αποφυγή δυσµενών σε βάρος της 
δικαστικών µέτρων και συνεπειών και επειδή δεν θα της χορηγείτο ασφαλιστική ενηµερότητα, λόγω των 
συγκεκριµένων υποτιθέµενων οφειλών και προς αποφυγή πρόκλησης δυσµενών εντυπώσεων σε βάρος της. Η 
Τράπεζα κατέβαλε τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές επιφυλασσόµενη ρητά, δυνάµει της µε ηµεροµηνία 
8.10.2008 εξώδικης δήλωσής της προς το Ε.Τ.Α.Τ., να απαιτήσει της επανείσπραξή τους δικαστικά, όπως και 
έκανε. 

Σηµειώνεται ότι το ποσό ύψους € 1.897.249,95 έχει εγγραφεί ως απαίτηση από το ΕΤΑΤ στα βιβλία της 
Τράπεζας (συγκεκριµένα αφαιρετικά του λογαριασµού «Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού» και αφορά 
διπλές καταβολές συντάξεων στους δικαιούχους τόσο από το ΕΤΑΤ όσο και από το ΛΑΚ, κατά την περίοδο κατά 
την οποία υπήρχαν αντίθετες δικαστικές αποφάσεις σχετικά µε το ποιος φορέας δικαιούτο να απονέµει και να 
πληρώνει τις συντάξεις, ήτοι από 1/1/2007 έως 31/8/2007 και από 1/11/2007 έως 31/12/2007. 

Το ποσό αυτό το έχουν εισπράξει οι δικαιούχοι των συντάξεων δύο φορές, όπως ήδη προαναφθέρθηκε, και ως 
εκ τούτου ο κύριος φορέας πληρωµής των συντάξεων, ήτοι το ΕΤΑΤ, ως καθολικός διάδοχος του προηγούµενου 
καθεστώτος έχει υποχρέωση και δικαίωµα να συµψηφίσει ή να απαιτήσει άµεσα την δεύτερη καταβολή των 
συντάξιµων µισθών στους δικαιούχους για την επίµαχη περίοδο.  

Το ποσό αυτό θα συµψηφιστεί κατά την µεταφορά της περιουσίας (αποθεµατικά) του ΛΑΚ από την Εθνική ΑΕΓΑ 
(που είναι επενδεδυµένα σήµερα) στο ΕΤΑΤ µε βάση το Νόµο 3371/2005. 

Επειδή η διπλή καταβολή των συντάξεων είναι βεβαιωµένη ταµειακά, η Τράπεζα θεωρεί ότι είναι τεκµηριωµένο 
το δικαίωµά της για το συµψηφισµό του ποσού αυτού και τον υπολογισµό του στην τελική υποχρέωση προς το 
ΕΤΑΤ, δεδοµένου ότι η Τράπεζα δεν είναι φορέας πληρωµής των συντάξεων και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις φορέων πληρωµής που απονέµουν και καταβάλουν συντάξεις. 

Για την απόλυτη τεκµηρίωση του δικαιώµατος συµψηφισµού της Τράπεζας, κατατέθηκε η προαναφερθείσα 
51087/29.12.2008 αγωγή της ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στρεφόµενη κατά του 
ΕΤΑΤ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

Όπως επισηµαίνει στην από 24 Ιουλίου 2009 επιστολή του ο εξωτερικός νοµικός σύµβουλος της Τράπεζας κ. 
Χρήστος Χρυσάνθης που χειρίζεται την υπόθεση, για την ως άνω αγωγή της Τράπεζας κατά του ΕΤΑΤ 
αναµένεται να προσδιοριστεί δικάσιµος (πιθανότατα µετά τριετία) και να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα µε κλήση, 
και αναφέρει: «Λόγω του πλήθους και της δυσχέρειας των αναφυόµενων νοµικών ζητηµάτων που είναι 
καινοφανή, δεν µπορεί να διατυπωθεί πρόβλεψη για την τελική έκβαση της δίκης». 
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Η από 24.7.2009 επιστολή του εξωτερικού νοµικού συµβούλου της Τράπεζας κ. Χρήστου Χρυσάνθη είναι 
διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

 

Περαιτέρω, γίνεται µνεία στο ανωτέρω ζήτηµα και στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας της χρήσης 2008 
και συγκεκριµένα: 

α) στην Έκθεση Έλεγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων της 
Τράπεζας της χρήσης 2008, υπάρχει έµφαση στο ζήτηµα που διατυπώνεται ως εξής: 

«…Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 32.1 των ατοµικών και ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε 
θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του νόµου 3371/2005 (Ασφαλιστικό Τραπεζών) από την Τράπεζα…» 

 

β) στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 32.1 «Πρόγραµµα Συνταξιοδοτικών 
Παροχών» αναφέρονται τα εξής: 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεκλήθη την 16η Σεπτεµβρίου 2005, όπως 
προκύπτει από το πρακτικό αυτής, αποφάσισε την καταγγελία της σύµβασης µεταξύ της Τράπεζας, του 
Συλλόγου των Εργαζοµένων και της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΓΑ, κατά το µέρος που αφορά τον κλάδο σύνταξης 
του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ.), και την υπαγωγή αυτού στις ρυθµίσεις του ν.3371/2005. 
Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής η Τράπεζα αναγνώρισε στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 1ης Ιανουαρίου 
2004 (κάνοντας χρήση της σχετικής ευχέρειας του ∆.Π.Χ.Π. 1), υποχρέωση ύψους € 26.958 χιλ., η οποία 
καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση. Κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2004 η επιπλέον 
επιβάρυνση της Τράπεζας µέσω του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσης ανήλθε σε € 644 χιλ. Για την περίοδο 
του α΄ εξαµήνου 2005, όπου το πρόγραµµα υφίστατο στην Τράπεζα ως καθορισµένων παροχών η επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων ανήλθε σε € 220 χιλ. 

 

Τα παραπάνω ποσά προέκυψαν από ειδική οικονοµική µελέτη που εκπονήθηκε από οµάδα ανεξάρτητων 
αναλογιστών, ο δε λογιστικός χειρισµός που ακολουθήθηκε είναι σύµφωνος µε τον ν.3371/2005, ο οποίος 
επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύµατα, να αποτυπώσουν στις οικονοµικές καταστάσεις του 2005, το οικονοµικό 
αποτέλεσµα της υπαγωγής των στις διατάξεις του νόµου. 

 

Κατ’ εφαρµογή της απόφασης της προαναφερόµενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ∆.Σ. της Τράπεζας κατά 
τη συνεδρίαση της 14/12/2005, προχώρησε στην καταγγελία της σχετικής σύµβασης. Στη συνέχεια µε την από 
28/04/2006 αίτησή της, η Τράπεζα, ζήτησε την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. και στο ν.3371/2005, όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή του µε το ν.3455/2006 του κλάδου σύνταξης του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων του 
προσωπικού της Τράπεζας στο νέο καθεστώς ασφάλισης. 

Στη συνέχεια ο ν.3554/2007 µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 9, ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 2007, 
ρύθµισε µε συγκεκριµένο τρόπο το καθεστώς των ασφαλισµένων και συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας 
Αττικής. Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι, καθώς και οι υπαγόµενοι στην 
κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασµού ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης 
Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού 
Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 
(Ε.Τ.Α.Τ.). Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση Ε.Τ.Α.Τ. µε αριθµό 67 της 61ης συνεδρίασης 8.5.2007 µε το ίδιο 
περιεχόµενο. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Τράπεζα έχει καταβάλει µέχρι 31/12/2008 τις δύο πρώτες δόσεις, ήτοι ποσό 
7.625.000 € για το έτος 2007 και το ίδιο ποσό για το έτος 2008. Ακόµα καταβλήθηκε από την Τράπεζα στο 
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Ε.Τ.Α.Τ., εφάπαξ ποσό 770 χιλ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των 
από 1.1.1993 ασφαλισµένων του Λ.Α.Κ. Εντός του πρώτου τριµήνου του 2009, η Τράπεζα κατέβαλε στο Ε.Τ.Α.Τ. 
το ποσό της τρίτης δόσης. Τα σχετικά ποσά έχουν προκύψει από ειδική οικονοµική µελέτη που εκπονήθηκε από 
το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Σε σχέση µε την ένταξη στο Ε.Τ.Α.Τ. του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων έχει κατατεθεί αίτηση 
ακυρώσεως µε αριθµό κατάθεσης 4686/2006 από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής ενώπιον του 
ΣτΕ η οποία στρέφεται κατά της µε αριθµό 22/23/17-5-2006 απόφασης του Ε.Τ.Α.Τ. Επίσης έχουν κατατεθεί η µε 
αριθµούς 4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής κλπ κατά 
της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007 και η µε αριθµό 4635/2007 αίτηση ακυρώσεως του Λογαριασµού 
Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007. 
Άπασες οι ανωτέρω αιτήσεις συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και 
εκκρεµεί η έκδοση απόφασης.  

Επίσης, εκκρεµούν στο ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως από συλλόγους υπαλλήλων τρίτων τραπεζών κατά του π.δ. 
209/2006 που ρυθµίζει τα περί λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. Η Τράπεζα έχει ασκήσει παρεµβάσεις υπέρ του κύρους 
του προεδρικού διατάγµατος περί Ε.Τ.Α.Τ. Και οι υποθέσεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια του 
Συµβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης.  

Εξάλλου σχετική µε την ένταξη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ αγωγή που είχαν ασκήσει κατά της Τράπεζας ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, ο Λογαριασµός Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής, κλπ., 
απορρίφθηκε µε την µε αριθµό 2970/2008 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της εν λόγω 
απόφασης δύναται να ασκηθεί έφεση. 

Σύµφωνα µε γνωµατεύσεις καθηγητών πανεπιστηµίου, οι νοµικές θέσεις της Τράπεζας σχετικά µε την 
συνταγµατικότητα της ένταξης του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ είναι νοµικά ορθές. Οι γνωµατεύσεις αυτές ενισχύονται και 
από σχετική γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής της Βουλής επί του άρθρου 9 του ν.3554/2007 καθώς 
επίσης και στο πρακτικό επεξεργασίας 240/2006 του Ε’ τµήµατος Συµβουλίου Επικρατείας εν Ολοµελεία. Πλην, 
όµως, τα αναφυόµενα νοµικά ζητήµατα είναι καινοφανή και κυρίως δυσχερή, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα 
ασφαλούς εκτίµησης για την οριστική έκβαση των σχετικών δικών, οι οποίες δύνανται να διαρκέσουν επί µακρό 
χρόνο. Εξάλλου, έχουν ανακύψει στα δικαστήρια και νοµικά ζητήµατα πέρα από τα ρητά διαλαµβανόµενα στις 
ως άνω γνωµατεύσεις, η κρίση των οποίων θα µπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή της ένταξης του ΛΑΚ στο 
ΕΤΑΤ. 

 

Σχετικά µε τη µη δυνατότητα πρόβλεψης (σήµερα) της έκβασης των εν λόγω προσφυγών και του βαθµού κατά 
τον οποίο δύναται να επηρεαστεί η ρύθµιση του ασφαλιστικού ζητήµατος της Τράπεζας, βλέπε και στην ενότητα 
2.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, «Τυχόν δικαστικές 
προσφυγές εργαζοµένων της Τράπεζας ή του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ) κατά της 
υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του Λογαριασµούς Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) στο Ενιαίο 
Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την οικονοµική κατάσταση 
της Τράπεζας.» 

 

3.3.4 ∆ήλωση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε τις ∆ιοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες  

 

Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Τράπεζας, δεν υπήρξε κατά τους τελευταίους 12 µήνες και δεν υπάρχει, καθόσον 
γνωρίζει, διοικητική ή δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που 
εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Τράπεζας ή του Οµίλου της και έχει περιέλθει σε γνώση της), η 
οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως, σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην 
κερδοφορία της Τράπεζας ή/και του Οµίλου της, πλην της δικαστικής εκκρεµότητας που αφορά στο 
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Λογαριασµό Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) (βλ. σχετικά ανωτέρω ενότητα 3.3.3 «Υπαγωγή του ΛΑΚ στο 
ΕΤΑΤ»). 

Αναφορικά µε την δικαστική εκκρεµότητα του ΛΑΚ παρατίθεται σχετικός επενδυτικός κίνδυνος στην ενότητα 2.1 
«Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα»: «Τυχόν δικαστικές προσφυγές εργαζοµένων της Τράπεζας ή του 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ) κατά της υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του 
Λογαριασµούς Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) 
µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας.» 

 

 

3.4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η ATTICA BANK ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
της, ενώ οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 έχουν επισκοπηθεί από τακτικούς 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.  

 

Ο έλεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 οι οποίες 
συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π) διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κα. Α. Αραµπατζή (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 12821) και κ. Γ. ∆εληγιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε., Ζεφύρου 
56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000. 

 

Με την από 28/4/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές κα. Α. Αραµπατζή 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821) και Γ. ∆εληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. 
απαλλάχθηκαν και ορίσθηκαν νέοι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές οι κ.κ. Χαράλαµπος Συρούνης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 
19071) και Νικόλαος Βουνισέας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701) της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

 

Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ. Χαράλαµπος Συρούνης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19071) και κ. Νικόλαος Βουνισέας 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701) της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Στρατηγού Τόµπρα 3, Αγία 
Παρασκευή, 153 42 Αθήνα, τηλ.: 210 6062100) διενήργησαν την επισκόπηση των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/6/2009, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π). 

 

Οι προαναφερθείσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA BANK, καθώς και οι αντίστοιχες 
εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Τράπεζας Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα και στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.atticabank.gr. 

 

3.4.1 Τακτικός Έλεγχος ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2006 

 

Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2006 (µε ηµεροµηνία 15/3/2007) 

 «…Ελέγξαµε τις συνηµµένες Oικονοµικές Καταστάσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (η Τράπεζα), καθώς και 
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) οι οποίες 
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις 
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αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 29.1 των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε θέµατα που 
σχετίζονται µε την εφαρµογή του νόµου 3371/2005 (Ασφαλιστικό Τραπεζών) από την Τράπεζα. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις..» 

 

 

3.4.2 Τακτικός Έλεγχος ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2007 

 

Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2007 (µε ηµεροµηνία 21/2/2008) 

«…Ελέγξαµε τις συνηµµένες Oικονοµικές Καταστάσεις της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (η «Τράπεζα») και των 
θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2007 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς επίσης και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 29.1 των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε θέµατα που 
σχετίζονται µε την εφαρµογή του νόµου 3371/2205 (Ασφαλιστικό Τραπεζών) από την Τράπεζα. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις.» 

 

3.4.3 Τακτικός Έλεγχος ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2008 

 

Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2008 (µε ηµεροµηνία 17/3/2009) 

 

«…Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η 
Τράπεζα), καθώς και τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της (ο 
Όµιλος), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 
είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
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Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 32.1 των ατοµικών και ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε 
θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του νόµου 3371/2005 (Ασφαλιστικό Τραπεζών) από την Τράπεζα. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 
τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 107 και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920.» 

 

3.4.4 Έκθεση Επισκόπησης της ∆ηµοσιευµένης Συνοπτικής Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς της 30/6/2009 

 

Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – 

Λογιστή επί της δηµοσιευµένης Συνοπτικής Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

της 30/6/2009 (µε ηµεροµηνία 4/8/2009) 

 

«Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη ατοµική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ATTICA 
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») της 30 Ιουνίου 2009 και τις ατοµικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 
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συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξάµηνης οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε 
την Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆.Λ.Π. 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση συµπεράσµατος επί 
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο περί Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 
Μονάδας». Η επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην αναζήτηση 
επεξηγήσεων και πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας 
εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2009 δεν 
έχει συνταχθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά. 

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 15.5 επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται 
αναφορά σε θέµατα που σχετίζονται µε την υπαγωγή του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ) του 
προσωπικού της Τράπεζας στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ), στα πλαίσια της 
εφαρµογής από την Τράπεζα του Νόµου 3371/2005 περί Ασφαλιστικού των Τραπεζών. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Από την διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του 
Ν. 3556/2007 εξάµηνης οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε την συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση». 

 

 

3.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.5.1 Φορολογικός Έλεγχος ATTICA BANK 

Η ATTICA BANK έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005, τα δε στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή 
και οριστικά. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του 2006 από το ∆.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ και αφορούσε στις 
χρήσεις 2003 και 2004, προέκυψαν καταβλητέοι φόροι ύψους € 1.494,59 χιλ. οι οποίοι επιβάρυναν τη διάθεση 
κερδών της Τράπεζας της χρήσης 2006 και καταβλήθηκαν όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα ταµειακής 
επιβάρυνσης. 

 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  61 

Οι λογιστικές διαφορές, οι φόροι, τα πρόστιµα και προσαυξήσεις, καθώς και η ταµειακή επιβάρυνση που 
προέκυψε, παρουσιάζονται ανά χρήση στους παρακάτω πίνακες: 

Οικονοµ ικές  Χρήσεις 2003 2004 Σύνολο

(σε χιλ. ευρώ)

Λογιστικές ∆ιαφ ορές 1.633,94 1.727,23 3.361,17

Φόροι που επιβλήθηκαν  επί Λογιστικών  ∆ιαφ ορών  571,88 604,53 1.176,41

Πρόστιµα – προσαυξήσεις 216,17 102,01 318,18

Σύνολο  Φόρων, Προστίµων κα ι Προσαυξήσεων 788,05 706,54 1.494,59  

 

Ταµειακή  Επιβάρυνση  Χρήσεων 2006 2007 2008 Σύνολο

(σε χιλ. ευρώ)

Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις από Έλεγχο χρήσεως 2003 420,29 315,22 52,54 788,05

Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις από Έλεγχο χρήσεως 2004 376,82 282,62 47,1 706,54

Σύνολο 797,11 597,84 99,64 1.494,59  

 

Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2005, ολοκληρώθηκε στο τέλος του Μαρτίου 2007, και η έκθεση ελέγχου 
κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα τον Απρίλιο 2007. Σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση ελέγχου, οι λογιστικές 
διαφορές που καταλογίστηκαν ανήλθαν στο ύψος των € 17,9 εκ .  

Το φορολογικό αποτέλεσµα του έτους 2005 ήταν ζηµιογόνο και ως εκ τούτου δεν καταλογίστηκαν πρόσθετοι 
φόροι, αλλά συµψηφίστηκαν οι ζηµίες οι οποίες εµφανίζονταν στην φορολογική δήλωση του οικείου έτους και 
συνεπώς έπαυσε να υπάρχει απαίτηση επιστροφής τους από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την Τράπεζα. Επειδή η 
Τράπεζα εκτιµούσε ότι από τον φορολογικό έλεγχο θα προέκυπταν οι ανωτέρω λογιστικές διαφορές, δεν είχε 
αναγράψει το σχετικό κονδύλιο επιστροφής του φόρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ως εκ τούτου οι λογιστικές 
διαφορές ουδεµία επίπτωση είχαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. Μετά τον καταλογισµό των 
ανωτέρω λογιστικών διαφορών το αποτέλεσµα του έτους εξακολουθούσε να είναι αρνητικό (ζηµιογόνο) και ως εκ 
τούτου καµία ταµειακή επιβάρυνση δεν έλαβε χώρα για την Τράπεζα. 

 

Αντίθετα σε ότι αφορά το ταµειακό µέρος προκύπτει επιστροφή ποσού €2,3 εκ. περίπου που αντιστοιχεί σε 
προκαταβολές φόρου προηγουµένων ετών. 

Σηµειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008. 

 

 

3.5.2 Φορολογικός Έλεγχος των Εταιρειών που Περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις  

Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 
30.06.2009 της ATTICA BANK και οι ανέλεγκτες έως σήµερα φορολογικά χρήσεις τους παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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% Ανέλεγκτες

 Συµµετοχής Χρήσεις

Αttica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ Ελλάδα 100,00% 2007-2008

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηµατοοικονοµικών, 
Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής 
Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες Ελλάδα 99,99% 2007-2008

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων Οµίλου Τράπεζας Αττικής Ελλάδα 99,90% 2007-2008

Attica Funds PLC Ηνωµένο Βασίλειο 99,99% 2006-2008

Stegasis Mortgage Finance plc (*) Ηνωµένο Βασίλειο - νεοσύστατη εταιρεία

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% 2008

2007-2008Ελλάδα 99,99%

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών

 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή στοιχείων. 

(*) H Stegasis Mortgage Finance plc µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία η Τράπεζα 

δεν έχει άµεση συµµετοχή και συστάθηκε εντός του 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση µέρους των 

στεγαστικών δανείων. 

 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι κατά την εκτίµησή της, τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου των 
ανέλεγκτων χρήσεων της Τράπεζας και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου, που µπορεί να προκύψουν, δεν 
µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την 
κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της Τράπεζας και του Οµίλου της. 

 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, οι εταιρείες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει την 30.06.2009 πρόβλεψη € 1.896.976,32, 
το ύψος της οποίας θεωρείται επαρκές για την κάλυψη πιθανών πρόσθετων µελλοντικών υποχρεώσεων που θα 
προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών.  

 

3.6 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

� Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA BANK για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς ορκωτούς 
ελεγκτές – λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της 
Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. 

� Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA BANK για 
την περίοδο 01.01.-30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. 

 

Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των παραπάνω 
πληροφοριών, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.7 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

� Το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 8ης Ιουλίου 2009, που 
ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 

� Το Πρακτικό της Αυτόκλητης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων των κατόχων προνοµιούχων 
µετοχών της Τράπεζας της 9ης Ιουλίου 2009, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 
72 Αθήνα. 

� Το από 31.08.2009 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Σύµβουλίου της Τράπεζας που εξειδικεύει τη διαδικασία 
άσκησης των δικαιωµάτων των απασχολουµένων και των δικαιωµάτων Προεγγραφής. 

� Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 

� Η επιστολή πορισµάτων του Νοµικού Ελέγχου από τη ∆ικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες µε 
ηµεροµηνία 05.08.2009 είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Η από 05.08.2009 Επιστολή ∆ηλώσεων- Βεβαιώσεων της ATTICA BANK προς το Νοµικό Έλεγχο είναι 
διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Η από 05.08.2009 Επιστολή του ∆ιευθυντή Νοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Ιωάννη Λάχανου. 

� Ο από 28.08.2009 Ειδικός Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου της Grant Thornton Α.Ε. είναι διαθέσιµος στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου της ATTICA BANK, για τις 
χρήσεις 2007 και 2008 οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα. 

� Η από 24.07.2009 Επιστολή του Εξωτερικού Νοµικού Συµβούλου της Τράπεζας κ. Χρήστου Χρυσάνθη 
για το θέµα της υπαγωγής του Λ.Α.Κ. στο Ε.Τ.Α.Τ. , είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 23, 
106 72 Αθήνα. 
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3.8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ATTICA BANK και µε Αριθµό Μητρώου 
6067/06/Β/86/06 λειτουργεί ως Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί 
Ανωνύµων Εταιριών, όπως ισχύει σήµερα, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί Πιστωτικών Ιδρυµάτων όπως 
ισχύει και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νοµοθετηµάτων. Σηµειώνεται ότι η αρχική επωνυµία της Τράπεζας 
ήταν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και άλλαξε στη σηµερινή σύµφωνα µε την από 20/11/2008 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που εγκρίθηκε µε την απόφαση Κ2-
15053 / 2.1.2009, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού η αρχική διάρκεια της Τράπεζας είχε ορισθεί σε εκατό χρόνια και 
άρχιζε από της ηµεροµηνίας δηµοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και 
έληγε την 4η Φεβρουαρίου 2025. Όµως, µε την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας που εγκρίθηκε µε την απόφαση Κ2-15053 / 2.1.2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης, η 
διάρκεια της Τράπεζας παρετάθη κατά 50 χρόνια, ήτοι µέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2075.  

 

Έδρα της Τράπεζας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, οδός Οµήρου 23, Τ.Κ. 10672, τηλ. 210 366 9000. 

Η ιστορική εξέλιξη και η ανάπτυξη της ATTICA BANK από ιδρύσεως έως σήµερα έχει ως ακολούθως : 

� Το έτος 1925 ιδρύεται η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ από Πειραιώτες βιοµήχανους και εµπόρους µε έδρα τον 
Πειραιά.  

� Στα µέσα της δεκαετίας 1930-1940 η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανέστειλε τις δραστηριότητες της, οι οποίες είχαν 
σαν κύριο σκοπό την προεξόφληση οµολόγων των προσφύγων, δεκαετούς διάρκειας.  

� Το έτος 1964 η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εξαγοράστηκε από τον Όµιλο Εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας και 
κατά το ίδιο έτος εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

� Το έτος 1972 η γαλλική τράπεζα Banque Nationale de Paris αγόρασε το 39% της Τράπεζας Αττικής από τον 
Όµιλο της Εµπορικής Τράπεζας και ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζας. 

� Το έτος 1981 η Banque Nationale de Paris πούλησε το 39% της Τράπεζας Αττικής πίσω στον Όµιλο της 
Εµπορικής Τράπεζας. 

� Το έτος 1997 ο Όµιλος Εταιρειών Εµπορικής Τράπεζας µεταβίβασε, µέσω του Χ.Α., το 34% των µετοχών 
της Τράπεζας στο ΤΣΜΕ∆Ε και το 15,5% στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

� Το έτος 2000 εξαγοράζεται το 51% της χρηµατιστηριακής εταιρείας Κερδώος Ερµής. 

� Το έτος 2001 ιδρύονται οι θυγατρικές εταιρείες Αττικής Leasing, Αττικής Επενδύσεων και Αττικής ΑΕ∆ΑΚ. 

� Το έτος 2002 ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας µεταβιβάζει το 16,9% των µετοχών της Τράπεζας Αττικής 
στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

� Το έτος 2003 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία Attica Ventures. 

� To έτος 2005 συγχωνεύονται οι εταιρείες Αττικής Επενδύσεων και Αττικής ΑΕ∆ΑΚ, πωλείται το 51% της 
Κερδώος Ερµής και ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία Attica Bancassurance. Επίσης, το 2005 η Τράπεζα 
προχώρησε στην έκδοση οµολογιακού δανείου µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier II) ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, το οποίο εκδόθηκε από την θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας, Attica Funds Plc.  

� Το έτος 2006 γίνεται αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «Τράπεζα Αττικής» σε «ATTICA 
BANK». Επίσης, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας Αττικής και της θυγατρικής της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ απεφάσισαν τη συγχώνευση µε απορρόφηση 
από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. 
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� Το 2007 πραγµατοποιήθηκε αναδιοργάνωση της «Attica Wealth Management» (πρώην Attica Mutual 
Funds) και συστάθηκε η εταιρεία «AtticaBank Properties Α.Ε. ∆ιαχείρισης Ακινήτων», στην οποία έχει 
ανατεθεί η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας. 

� Το µήνα Νοέµβριο του 2008, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ποσού 
388 εκατ. ευρώ µε την έκδοση οµολόγου ύψους 353 εκατ. ευρώ. Η έκδοση των οµολόγων 
πραγµατοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε γι’ αυτό µε 
την επωνυµία «Stegasis Mortgage Finance plc.». Σκοπός της τιτλοποίησης ήταν η µείωση του κόστους 
χρήµατος µε την παράλληλη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας για την Τράπεζα και το οµόλογο 
διατέθηκε ως ενέχυρο για αναχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

� Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 8/1/2009 αποφάσισε την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 100.200.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1, παράγραφος 1, του ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», ποσό που 
αντιστοιχεί σε 286.285.714 προνοµιούχες εξαγοράσιµες ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιώµατος ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων, ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ η καθεµία. Οι µετοχές αυτές 
καλύφθηκαν αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008. 

� Από τις αρχές του 2009 ισχύει η νέα επωνυµία της Τράπεζας, «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

� To ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ. αριθµ. 517/16.7.09 συνεδρίασή του ενέκρινε την 
χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία Attica Συµβουλευτική Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (πρώην Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες). Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαµβάνονται η παροχή επενδυτικών συµβουλών στους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καις τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών παρακολούθησης της πορείας των επενδύσεων και η αξιολόγησή τους. 
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3.9 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.9.1 Κυριότερες ∆ραστηριότητες και Νέα Προϊόντα 

Σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Τράπεζας, σκοπός της είναι να διενεργεί στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, για λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων, όλες τις τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές 
εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 

 

Η Τράπεζα, µέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και µέσω των εταιρειών του Οµίλου της, προσφέρει 
ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών που καλύπτει τους τοµείς: 

� Λιανική Τραπεζική  

� Επιχειρηµατική Τραπεζική  

� Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες  

� Bancassurance 

 

3.9.1.1 Λιανική Τραπεζική 

 

Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής. Η λιανική τραπεζική 
περιλαµβάνει τους κλάδους της στεγαστικής πίστης, των καταναλωτικών δανείων, των πιστωτικών καρτών, των 
καταθετικών, επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων για ιδιώτες. 

 

Στεγαστική Πίστη 

Η ATTICA BANK προσφέρει µία µεγάλη ποικιλία στεγαστικών προϊόντων που αφορούν στην αγορά 
(περιλαµβάνεται και η αγορά οικοπέδου), ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας ή 
επαγγελµατικής στέγης. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Προγράµµατα κυµαινόµενου επιτοκίου µε βάση είτε το επιτόκιο διατραπεζικής Euribor µήνα είτε µε το 
Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) 

• Προγράµµατα σταθερής περιόδου µε προνοµιακά επιτόκια 

• Προνοµιακά Προγράµµατα για τα µέλη και τους εργαζόµενους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), στο οποίο ανήκουν τα ταµεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ. 

  

Η ανοδική πορεία των επιτοκίων κατά το 2008 συνέβαλε στην ενίσχυση της ζήτησης για δάνεια µε σταθερό 
επιτόκιο. Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε µε την εισαγωγή των σταθερών προγραµµάτων προνοµιακού επιτοκίου τα 
οποία προσφέρουν ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια για τα πρώτα έτη του δανείου.  
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Το 2008 ήταν ένα έτος που η Αttica Bank συνέχισε τη δυναµική της πορεία στη στεγαστική πίστη, µέσα σε 
συνθήκες έντονου ανταγωνισµού και παρά το βεβαρηµένο οικονοµικό περιβάλλον λόγω της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, µε αποτέλεσµα την ετήσια αύξηση των υπολοίπων κατά 20,8% σε σχέση µε το 2007. 

 

Επίσης, το 2008 η Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων της, ύψους € 388 εκατ.. 
Πιστοληπτική διαβάθµιση στα οµόλογα που εκδόθηκαν παρείχε ο οίκος Fitch , αξιολογώντας το 88% του 
χαρτοφυλακίου µε την υψηλότερη δυνατή διαβάθµιση, ΑΑΑ. 

 

Η εξέλιξη των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων (προ προβλέψεων) µε 31/12/06, 31/12/07 και 31/12/08 έχει 
ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ (ποσά σε χιλ. €) 

31/12/2006 362.580 
31/12/2007 481.779 
31/12/2008 582.097 

Στόχος για την Τράπεζα είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της 
στην αγορά της στεγαστικής πίστης µε την αξιοποίηση της πελατειακής της βάσης µέσω σταυροειδών 
πωλήσεων και της διάθεσης νέων προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών. 

 

Καταναλωτικά ∆άνεια  

Η ATTICA BANK έχοντας σαν στόχο την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της πελατείας της κατά τη 
διάρκεια του 2008, επικέντρωσε την στρατηγική της στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Η ATTICA BANK παρέχει ανταγωνιστικά καταναλωτικά δανειακά προϊόντα εκ των οποίων 
αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

 

• δάνεια µεταφοράς – συγκέντρωσης οφειλών (δάνειο Attica 3ετές σταθερό: προνοµιακό σταθερό 
επιτόκιο για 3 έτη, µεγάλη περίοδος αποπληρωµής, περίοδος χάριτος 6 µήνες), 

• το δάνειο Attica XL (σύγχρονο ∆άνειο µε πολύ χαµηλό επιτόκιο µε εξασφάλιση ακινήτου του 
δανειολήπτη, συνδεδεµένο µε το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας),  

• το δάνειο Attica Special Credit (σύγχρονο, ανταγωνιστικό δάνειο µε ιδιαίτερα χαµηλό επιτόκιο µε 
εξασφάλιση κατάθεσης του δανειολήπτη, συνδεδεµένο µε το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας  

• το δάνειο Attica Smart (προϊόν ανακυκλούµενης πίστωσης αορίστου χρόνου, µε εξασφάλιση ακινήτου 
για µεγάλα ποσά χρηµατοδότησης. Πληρωµή κάθε τρίµηνο µόνο των τόκων ή όποιου ποσού επιθυµεί ο 
δανειολήπτης). 

• τα δάνεια µελών και εργαζοµένων Ε.Τ.Α.Α. τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στα µέλη και στους 
εργαζόµενους του Ε.Τ.Α.Α (Μηχανικοί, ιατροί, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι) και είναι σχεδιασµένα, να 
καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσµες όσο και τις µονιµότερες ανάγκες, που αφορούν σε οτιδήποτε 
βελτιώνει την παραγωγικότητα και το χώρο εργασίας (εξοπλισµός γραφείου, αγορά Η/Υ κ.λ.π.)  

 

Η εξέλιξη των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων (προ προβλέψεων) µε 31/12/06, 31/12/07 και 31/12/08 
έχει ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες €) 

31/12/2006 242.474 
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31/12/2007 294.029 
31/12/2008 327.053 

 

Οι νέες σύγχρονες υπηρεσίες της Τράπεζας, αξιοποιώντας τα µηχανογραφικά συστήµατα και εφαρµογές της, 
παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να κινούν καταθετικούς λογαριασµούς, λογαριασµό κίνησης 
ανοικτού δανείου και λογαριασµό πιστωτικής κάρτας µε µία, µόνο, κάρτα.  

 

Η ATTICA BANK έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών 
υιοθετώντας σύστηµα µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών της (credit scoring system) καθώς και 
στην κεντροποιηµένη διαχείριση των αιτήσεων χορήγησης προϊόντων καταναλωτικής πίστης.  

 

Πιστωτικές Κάρτες  

Η ATTICA BANK εκδίδει τις ακόλουθες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες:  

• πιστωτικές κάρτες (VISA, MASTERCARD κάρτες δηµιουργίας συνεργασιών µε διάφορους φορείς),  

• την Attica Gift Card Visa η οποία είναι προπληρωµένη κάρτα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλο το 
δίκτυο VISA για την πραγµατοποίηση αγορών αλλά και σε όλα τα ΑΤΜ για την ανάληψη µετρητών. Η κάρτα 
έχει τη δυνατότητα απεριόριστων επαναφορτίσεων είτε µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας είτε µέσω της 
υπηρεσίας e-banking.  

 

Κατά το 2008, η Τράπεζα συνέχισε την πολιτική της επιλεκτικής ανάπτυξης των πωλήσεων πιστωτικών καρτών 
µέσα από προγράµµατα σταυροειδών πωλήσεων πιστωτικών καρτών σε υφιστάµενους πελάτες στεγαστικών, 
καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων, καθώς και σε πελάτες του Οµίλου ATTICA BANK. 

 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες (προ προβλέψεων) µε ηµεροµηνία 31/12/06, 31/12/07 και 
31/12/08 έχουν ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (Ποσά σε χιλ. €) 

31/12/2006 83.681 
31/12/2007 72.261 
31/12/2008 68.150 

 

Τέλος, η δηµιουργία από την ATTICA BANK δικτύου συνεργαζόµενων επιχειρήσεων για τη χρήση πιστωτικών 
καρτών δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προσφορών στους κατόχους 
πιστωτικών καρτών της.  

 

Καταθετικά & Επενδυτικά Προϊόντα Ιδιωτών 

 

Η Τράπεζα διαθέτει πλήθος καταθετικών προϊόντων ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών της, όπως: 

 

• Ο Λογαριασµός Ταµιευτηρίου που απευθύνεται σε καταθέτες οι οποίοι επιθυµούν να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιούν τα κεφάλαιά τους οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
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• Ο Έντοκος Λογαριασµός Όψεως που αποτελεί λογαριασµό α’ ζήτησης για επαγγελµατίες και 
επιχειρήσεις για την συγκέντρωση των ταµειακών διαθεσίµων τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολύ 
ανταγωνιστικά επιτόκια µε ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα €1.500. 

• Λογαριασµός Υπερταµιευτηρίου που αποτελεί λογαριασµό α’ ζήτησης που συνδυάζει υψηλή απόδοση 
µε άµεση πρόσβαση στα χρήµατα, χωρίς τους περιορισµούς των προθεσµιακών καταθέσεων. Τα 
χρήµατα είναι διαθέσιµα οποιαδήποτε στιγµή, µε µόνη προϋπόθεση ότι επιτρέπονται µέχρι 3 
συναλλαγές το µήνα (στις οποίες δεν περιλαµβάνονται αναλήψεις από πάγιες εντολές για πληρωµές 
ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ). 

• Ο Προνοµιακός Τρεχούµενος Λογαριασµός Καταθέσεων που απευθύνεται σε ιδιώτες και 
επαγγελµατίες, οι οποίοι επιθυµούν αυξηµένο επιτόκιο, να χρησιµοποιούν τα κεφάλαιά τους 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και το ποσό αρχικής κατάθεσης είναι €5.000. 

• Ο Τρεχούµενος Λογαριασµός «Αττικής Μισθοδοσία» ο οποίος είναι λογαριασµός που εξυπηρετεί την 
πληρωµή µισθών και συντάξεων. 

• Προϊόντα µελών ΕΤΑΑ που απευθύνονται αποκλειστικά στα µέλη του ΕΤΑΑ ως λογαριασµοί 
ταµιευτηρίου, υπερταµιευτηρίου, τρεχούµενοι λογαριασµοί και έντοκοι λογαριασµοί όψεως 

 

Οι Προθεσµιακές Καταθέσεις που προσφέρει η Τράπεζα και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

• Το EARLY PROFIT είναι µία µορφή προθεσµιακής κατάθεσης κατά την οποία καταβάλλεται 
προκαταβολικά το ισόποσο των καθαρών τόκων που δικαιούται ο πελάτης στη λήξη της προθεσµιακής 
του κατάθεσης. Η διάρκεια του είναι 6 ή 12 µήνες. Το ελάχιστο ποσό συνολικής κατάθεσης ανέρχεται 
σε €20.000 και το ανώτατο σε €200.000 

• Το MONTHLY PROFIT είναι µία προθεσµιακή κατάθεση η οποία καταβάλει τους τόκους της κατάθεσης 
κάθε µήνα και όχι στη λήξη της. Η διάρκεια του είναι 6, 9, 12, 18 ή 24µήνες. Το ελάχιστο ποσό 
συνολικής κατάθεσης ανέρχεται σε €15.000. 

• Το MULTI PROFIT είναι συνδυασµός δύο προθεσµιακών καταθέσεων µε διαφορετική διάρκεια. 
Απευθύνεται σε συντηρητικούς πελάτες που θέλουν να επωφεληθούν από το πολύ υψηλό επιτόκιο 
αλλά και από τη βραχυπρόθεσµη ρευστότητα για το ένα τµήµα του κεφαλαίου τους, µε ταυτόχρονη 
επένδυση του υπόλοιπου κεφαλαίου τους σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα µε ελκυστικό επιτόκιο. Το 
ελάχιστο ποσό συνολικής κατάθεσης ανέρχεται σε €15.000. 

• Το Attica Προθεσµία είναι µία προθεσµιακή κατάθεση διάρκειας µέχρι 3 µηνών µε ελάχιστο ποσό 
κατάθεσης τα 30.000 ευρώ, και µέγιστο τα 2.000.000 ευρώ.  

• Η Κλασική Προθεσµιακή Κατάθεση όπου το επιτόκιο που προσφέρεται είναι ανταγωνιστικό, 
διαπραγµατεύσιµο ανάλογα µε τη διάρκεια και το ποσό της κατάθεσης και καθορίζεται καθηµερινά από 
τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της Τράπεζας. 

 

Η Τράπεζα προσφέρει επίσης τα παρακάτω προϊόντα: 

 

• REPOS, δηλαδή η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που διατηρεί στο 
χαρτοφυλάκιό της, µε ταυτόχρονη συµφωνία για την επαναγορά τους µετά από ορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Με τα REPOS επιτυγχάνεται υψηλή αποδοτικότητα της ρευστότητας του πελάτη για χρονικά 
διαστήµατα που ο ίδιος επιλέγει 

• Οι λογαριασµοί σε Συνάλλαγµα που εξασφαλίζουν τον πελάτη από τυχόν συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
Περιλαµβάνουν καταθέσεις Ταµιευτηρίου, Όψεως και Προθεσµιακές.  
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• Το προϊόν Choice Profit το οποίο αποτελεί συνδυασµό προθεσµιακή κατάθεσης και τοποθέτησης σε 
αµοιβαίο κεφάλαιο. Το συνολικό ποσό του πελάτη χωρίζεται σε δύο µέρη: το ένα µέρος του συνολικού 
κεφαλαίου (σε ποσοστά που ορίζονται παρακάτω), τοποθετείται σε προθεσµιακή διάρκειας 2, 3, 6 ή 12 
µηνών µε ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Το υπόλοιπο µέρος του συνολικού κεφαλαίου, επενδύεται σε 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο της «Attica Wealth Management» και συγκεκριµένα είτε σε Μικτό Εσωτερικού, είτε 
σε Μικτό Εξωτερικού είτε σε Μετοχικό Εσωτερικού. Το ελάχιστο ποσό συνολικής κατάθεσης είναι τα 
€10.000.  

• Λοιπά προϊόντα της Attica Wealth Management ως Αµοιβαία Κεφάλαια. 

 

3.9.1.2 Επιχειρηµατική Τραπεζική 

H ATTICA BANK συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και στον τοµέα των επιχειρήσεων προσφέροντας 
προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες µιας σύγχρονης επιχείρησης, όπως χορηγήσεις κεφαλαίων 
κίνησης και επενδύσεων (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες), άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση 
εγγυητικών επιστολών για πάσης φύσεως, εµπορικές εργασίες καθώς και οµολογιακά δάνεια και υπηρεσίες 
leasing και factoring.  

 

Η Τράπεζα παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες διεκπεραίωσης µισθοδοσίας, έκδοση εταιρικών πιστωτικών 
καρτών και προϊόντα διαχείρισης συναλλαγµατικού & επιτοκίου κινδύνου. Επίσης, παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες που καλύπτουν εξειδικευµένες ανάγκες πελατών.  

 

Η εξέλιξη των υπολοίπων των δανείων προς επιχειρήσεις (προ προβλέψεων) αλλά και των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων (προ προβλέψεων) µε ηµεροµηνία 31/12/06, 31/12/07 και 31/12/08 έχουν ως εξής: 

ΕΤΟΣ ∆άνεια προς επιχειρήσεις 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

31/12/2006 1.594.211 90.379 
31/12/2007 1.942.683 149.534 
31/12/2008 2.293.341 228.621 

 

Η Τράπεζα προκειµένου να στηρίξει και τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις συµµετέχει ενεργά στην 
υλοποίηση του προγράµµατος της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων αυτών µε την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
Στα πλαίσια εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» και της ανάγκης ενεργητικής διαχείρισης του 
πιστωτικού κινδύνου, έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων για την 
πληρέστερη αξιολόγηση των πιστούχων και την πιο έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση της πιθανότητας 
αφερεγγυότητάς τους. 

 

Η Αttica Βank έχοντας δηµιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική υποδοµή και παρέχοντας εξειδικευµένα 
χρηµατοδοτικά προϊόντα – εργαλεία, για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την υλοποίηση των 
επενδύσεων τους, συµβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία αποδοτικότερης και αποτελεσµατικής απορρόφησης 
των κονδυλίων των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό των 
υποδοµών και στη στήριξη της ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Τέλος, στοχεύοντας στην βελτίωση και στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών της πελατών, η 
Τράπεζα το 2009 προέβη στον διαχωρισµό των µονάδων του δικτύου της σε επιχειρηµατικά κέντρα και 
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καταστήµατα λιανικής Τραπεζικής. Είκοσι έξι από τις εβδοµήντα εννέα µονάδες του δικτύου της Τράπεζας, είναι 
επιχειρηµατικά κέντρα. 

 

 

Καταθετικά - Επενδυτικά Προϊόντα Επιχειρήσεων  

Στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών των εταιρειών - πελατών της, η ATTICA BANK προσφέρει καταθετικά - 
επενδυτικά προϊόντα όπως: 

 

• Λογαριασµούς Όψεως 

• Προθεσµιακές Καταθέσεις 

• Repos 

• Λογαριασµούς Συναλλάγµατος  

 

 

3.9.1.3 Κεφαλαιαγορά- Χρηµατιστηριακά Προϊόντα 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο της κεφαλαιαγοράς και των χρηµατιστηριακών προϊόντων, 
κατέχοντας σηµαντικό µερίδιο στη Χρηµατοδότηση Αγοράς Μετοχών µέσω Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin 
Account). Η ATTICA BANK είναι, επίσης, Πιστοποιηµένος Σύµβουλος για την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.  

 

Ειδικότερα, η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες: 

 

� Επενδυτικής Τραπεζικής – ∆ιαµεσολαβητικές υπηρεσίες για την άντληση κεφαλαίων 

� Επενδυτικού Συµβούλου 

� ∆ιενέργειας Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών µέσου του ∆ικτύου Καταστηµάτων της 

� Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Παραγώγων 

 

To 2008 τα έσοδα της Τράπεζας από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες ανήλθαν σε 5,3 εκ ευρώ.  

 

Ειδικότερα: 

� Το µέσο ύψος χρεωστικού υπολοίπου Margin Account ανήλθε σε 39,3 εκ ευρώ, αποφέροντας στην Τράπεζα 
έσοδα από τόκους 4 εκ ευρώ 

�  Οι Προµήθειες Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Παραγώγων ανήλθαν σε 93,2 χιλ. ευρώ, ενώ οι 
Προµήθειες από Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές σε 41,7 χιλ. ευρώ 

� Τα έσοδα από εργασίες Αναδοχής και Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου διαµορφώθηκαν σε 83 χιλ. ευρώ  

� Τα κέρδη από τοποθετήσεις Μετοχές και Αµοιβαία Κεφάλαια ανήλθαν σε 800 χιλ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από 
Οµολογίες Εταιρειών Εισηγµένων στο Χ.Α. σε 77,3 χιλ. ευρώ.  
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3.9.1.4 Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) 

 

Η ATTICA BANK προσεγγίζει ασφαλιστικά τον ιδιώτη µε µια πελατοκεντρική πολιτική, µέσα από την οποία µε 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα δίνει λύσεις στις ασφαλιστικές του ανάγκες. 

 

Έχει συνάψει συνεργασία µε αξιόπιστες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες, ώστε να προσφέρει σύγχρονες 
και ολοκληρωµένες ασφαλιστικές καλύψεις, µε στόχο την προστασία της επιχείρησης και των περιουσιακών 
στοιχείων της, µε δυνατότητα επιλογής καλύψεων για τη δηµιουργία προσωπικού πλάνου ασφάλισης. 

 

Μέσα από Οµαδικά Ασφαλιστικά προγράµµατα αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναµικού σε 
µία σύγχρονη επιχείρηση. Κάθε οµάδα εργαζοµένων απολαµβάνει χωρίς προσωπικές δαπάνες ασφάλισης 
Υγείας ή και Συνταξιοδοτικής Κάλυψης και κάθε επιχείρηση δίνει µία επιπλέον παροχή που λειτουργεί σαν 
κίνητρο για την ποσοτική αλλά και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Για το 2009 σχεδιάστηκε ένα νέο προϊόν το attica freedom, ατυχηµατικό ασφαλιστικό πρόγραµµα καθώς και το 
business value, πρόγραµµα πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης επιχειρήσεων µε ανταγωνιστικό κόστος. 
Παράλληλα εξακολουθεί να διατίθεται το αποταµιευτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα µε εγγυηµένη απόδοση 
καθώς και το ειδικά σχεδιασµένο για παιδιά και ενήλικες που προσδοκούν ένα πρόσθετο συνταξιοδοτικό 
κεφάλαιο δια βίου, το ATTICA TO ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ – ATTICA TO ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ. 

 

Προγραµµατίζεται άµεσα η διάθεση ενός νέου ασφαλιστικού νοσοκοµειακού προγράµµατος µε χαµηλό ετήσιο 
κόστος καθώς και ειδικών προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των µελών του ΕΤΑΑ. 

 

3.9.2 Αµοιβαία Κεφάλαια 

Η θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας, Attica Wealth Management προσφέρει στους επενδυτές αµοιβαία κεφάλαια 
σε όλες τις κύριες κατηγορίες, καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο πλήρως τις επενδυτικές τους ανάγκες:  

 

• Μετοχικό Εσωτερικού 

• Μικτό Εσωτερικού 

• Οµολογιών Εσωτερικού 

• ∆ιαχ/σης ∆ιαθεσίµων 

• Μικτό Εξωτερικού 

• Οµολογιών Εξωτερικού  

• Marathon Μετοχικό Εσωτερικού 

• Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού  
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 ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων  

 

Η διαχείριση διαθεσίµων (Treasury) της Τράπεζας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτατο φάσµα προϊόντων και 
εργασιών κεφαλαιαγοράς, όπως οι επενδύσεις σε οµόλογα, οι διατραπεζικές τοποθετήσεις στις διεθνείς αγορές 
χρήµατος και συναλλάγµατος και τα χρηµατιστηριακά και εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα προϊόντα.  

 

Επίσης, η διαχείριση διαθεσίµων παρέχει στο δίκτυο των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας καταθετικά προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας σχεδιασµένα για κάθε τύπο πελάτη (µικρού –µεσαίου- υψηλού ρίσκου).  

 

3.9.3 Τοµέας επιχειρηµατικών συµµετοχών 

Η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται κυρίως µέσω της θυγατρικής εταιρείας της Τραπέζης µε την επωνυµία 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(Αttica Ventures) από το 2003. 

 

Το Zaitech Fund Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών – ΑΚΕΣ (venture capital) το οποίο 
διαχειρίζεται η Attica Ventures λειτουργεί µε στόχο τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων των συµµετοχών του για 
λογαριασµό των µετόχων του, επενδύοντας σε ένα portfolio εταιρειών, που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης ή 
ανάπτυξης, µε κλαδική διασπορά, κατά προτεραιότητα σε καινοτόµες επιχειρήσεις σε τοµείς αιχµής της 
οικονοµίας, αλλά και σε εταιρείες και βιοµηχανίες από το σύνολο του φάσµατος της παραγωγικής 
δραστηριότητας που υπάρχουν ή πρόκειται να δηµιουργηθούν και που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους 
σε εφαρµογές τεχνολογιών, καινοτοµίας και πρωτογενούς επιστηµονικής έρευνας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη πραγµατοποιήσει 5 επενδύσεις σε ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Βασικός 
στόχος είναι η διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές αφενός, και αφετέρου, η πραγµατοποίηση 
ικανού αριθµού επενδύσεων ώστε να µειωθεί ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος από την πλευρά του ΑΚΕΣ. 

 

Με τη δηµιουργία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α) στο Χ.Α. η Τράπεζα µαζί µε την Attica Ventures συντόνισαν 
τις ενέργειες της εισαγωγής 4 από τις 11 εταιρείες που έχουν εισαχθεί στην ΕΝ.Α. (Mediterra- Masticha Shops, 
Doppler, Performance Technologies, Food Link). 

 

3.9.4 Τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων επιχειρηµατικών συµµετοχών 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management), λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π.∆.Τ.Ε. 
2397/96 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, στα πλαίσια της παρακολούθησης και εκτίµησης του συνόλου των 
κινδύνων του Ενεργητικού -Παθητικού και των εκτός Ισολογισµού στοιχείων της Τράπεζας  

 

Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης είναι η αναγνώριση, η ανάλυση και η ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων 
µέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των κάθε µορφής κινδύνων που ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που 
αναλαµβάνει η Τράπεζα και, σε ενοποιηµένη βάση, ο Όµιλος. 
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3.9.5 Τοµέας Πληροφορικής 

Σκοπός της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής είναι η µελέτη των νέων τεχνολογιών στο χώρο της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών και η εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών και εισηγήσεων για την υποστήριξη των 
επιλογών. 

 

Ο τεχνικός σχεδιασµός, η υλοποίηση και εγκατάσταση και η υποστήριξη όλου του εξοπλισµού και των 
εφαρµογών πληροφορικής γίνεται µέσω του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης είτε µε εποπτεία εξωτερικών 
συνεργατών. 

 

Τα τελευταία έτη εντάθηκε ο οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός της Τράπεζας.  

 

Το 2007 η Τράπεζα προέβη στην αναβάθµιση του κεντρικού τραπεζικού συστήµατος GLOBUS στην έκδοση 
T24, η οποία διεύρυνε τις επιχειρησιακές δυνατότητές της (συνεχή online λειτουργία, αυξηµένη λειτουργικότητα, 
µείωση του χρόνου δηµιουργίας νέων προϊόντων- faster time-to-market), καθώς και στην αντικατάσταση του 
πεπαλαιωµένου συστήµατος Γενικής Λογιστικής, βελτιώνοντας ουσιαστικά την παρακολούθηση των 
οικονοµικών της µεγεθών και παρέχοντας άµεση πληροφόρηση σε όλες τις µονάδες της.  

 

Με βάση τις νέες αυτές δυνατότητες η Τράπεζα εστίασε στη διάρκεια του 2008 τις προσπάθειές της στην 
αναδιοργάνωση µεγάλου τµήµατος των επιχειρηµατικών διεργασιών και στην εντατικοποίηση της οργανωτικής 
της αναδιάρθρωσης.  

 

Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκαν έργα που στόχευαν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την ασφάλεια των 
συναλλαγών, την συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, την µείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους και 
την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  

 

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα για την ένταξη των πάσης µορφής εργασιών Εισαγωγών/ Εξαγωγών καθώς και 
εργασιών που σχετίζονται µε τη ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων στο κεντρικό πληροφοριακό 
σύστηµα της Τράπεζας. 

 

Οι σύγχρονες δοµές των πληροφοριακών συστηµάτων που υλοποιούνται, σε συνδυασµό µε τον ανασχηµατισµό 
των λειτουργικών και οργανωτικών δοµών της Τράπεζας, δίνουν πλέον τη δυνατότητα για διαχωρισµό των 
προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω του ∆ικτύου και τη δηµιουργία business centers για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αλλά και την εξειδικευµένη ανάλυση των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

 

3.9.6 Customer Relationship Management (CRM) - Call Center 

 

To 2006, η Τράπεζα ξεκίνησε την υλοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) µε σκοπό 
την ανάπτυξη και συντήρηση µακροπρόθεσµων σχέσεων µε υφιστάµενους και υποψήφιους πελάτες της. 

Κατά τη διάρκεια του 2008, η εφαρµογή CRM ενσωµατώθηκε στην καθηµερινή λειτουργία της Τράπεζας. Η 
ανάγκη κεντρικής και βέλτιστης διαχείρισης του συνόλου των διαθέσιµων πληροφοριών για κάθε πελάτη, 
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ανεξαρτήτως µέσου επικοινωνίας του µε την Τράπεζα (κατάστηµα, τηλεφωνικό κέντρο, άλλα κανάλια) οδήγησε 
αρκετές ∆ιευθύνσεις της ∆ιοίκησης της Τράπεζας στην συστηµατική χρήση του CRM.  

Η υλοποίηση του συστήµατος CRM και η συστηµατική χρήση του συντελούν ουσιαστικά στην επίτευξη των 
ακόλουθων στόχων: 

• Κατανόηση της συµπεριφοράς και αποτίµηση αξίας των πελατών, παροχή άριστης εξυπηρέτησης σε 
κάθε στάδιο επαφής του πελάτη µε την Τράπεζα 

• Προσέλκυση νέων πελατών 

• Αύξηση των πωλήσεων ανά πελάτη  

• Μείωση του λειτουργικών κόστους διαχείρισης των πελατών 

• Ενιαία, άµεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα του πελάτη, τα οποία είναι συγκεκριµένα σε 
ένα σηµείο  

 

Η εφαρµογή CRM χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή από ορισµένες κοµβικές µονάδες της Τράπεζας όπως, 
ενδεικτικά, η ∆ιεύθυνση Εναλλακτικών ∆ικτύων και η ∆ιεύθυνση Marketing για την προώθηση των προϊόντων 
της Τράπεζας, η ∆ιεύθυνση Εµπλοκών και Επισφαλειών για τη συνολική καταγραφή και διαχείριση των 
οφειλών των πελατών και η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Προσωρινών Καθυστερήσεων για την διαχείριση των 
εξερχόµενων και εισερχόµενων κλήσεων µε τους πελάτες της Τράπεζας. 

Στόχος για το επόµενο διάστηµα, είναι η εγκατάσταση της εφαρµογής CRM στο σύνολο του δικτύου 
καταστηµάτων της Τράπεζας, µε στόχο την πλήρη µετατροπή της ATTICA BANK από προϊοντικό σε 
πελατοκεντρικό οργανισµό, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να προσφέρει υπηρεσίες – προϊόντα σε 
κερδοφόρους και πιστούς πελάτες κάνοντας χρήση πολλαπλών καναλιών. 

 

3.9.7 Πιστοδοτήσεις 

 

3.9.7.1 Εγκρίσεις δανείων 

Η πιστοδοτική πολιτική της ATTICA BANK καθορίζεται σε ένα πλαίσιο κανόνων, κριτηρίων και διαδικασιών το 
οποίο έχει διαµορφωθεί µε βάση τους ισχύοντες νοµισµατικούς κανόνες και διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές νοµισµατικές αρχές. Οι πιστωτικές αποφάσεις που λαµβάνονται από όλα 
τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια της Τράπεζας, όπως για την έγκριση πιστώσεων, τη θεσµοθέτηση ορίων, τη 
µέτρηση και αναφορά του πιστωτικού κινδύνου, τη δηµιουργία προβλέψεων, την τιµολόγηση, βασίζονται σε 
πιστωτικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισµό Πιστοδοτήσεων της 
Τράπεζας. 

 

3.9.7.2 ∆ιαδικασία εισήγησης των πιστοδοτήσεων  

 

Στα πλαίσια του Κανονισµού Πιστοδοτήσεων, η εισήγηση για την έγκριση µιας πιστοδότησης αποτελεί το 
βασικότερο µέρος της πιστοδοτικής λειτουργίας. Προκειµένου η διαδικασία της έγκρισης να αντιµετωπισθεί 
συστηµατικά και µε τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, η Τράπεζα εγκατέστησε το Σύστηµα ΣΜΠΚ µε το οποίο 
λαµβάνεται επαρκής πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο που εγκρίνεται από τα αρµόδια εγκριτικά 
κλιµάκια και έθεσε σε λειτουργία ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Μέτρησης και ∆ιαχείρισης του Πιστωτικού 
Κινδύνου το οποίο καλύπτει:  
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• Τις λειτουργίες που απαιτεί το Σύµφωνο της Βασιλείας και της Ε.Ε. για την εκτίµηση και αξιολόγηση 
του πιστωτικού κινδύνου,  

• Την απαραίτητη υποδοµή για τη λειτουργία των Τµηµάτων Πιστοδοτήσεων,  

• Την άµεση ενηµέρωση του συστήµατος µε οικονοµικά, εµπορικά, κλαδικά και στοιχεία συναλλακτικής 
συµπεριφοράς των επιχειρήσεων και των φορέων αυτών, 

• Την ιστορικότητα των πληροφοριών,  

• Τη µείωση στο ελάχιστο δυνατόν του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτηµάτων δανειοδότησης.  

 

Μέσω του Συστήµατος Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου παρέχεται η κατάλληλη υποδοµή οµαδοποίησης των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε ζώνες πιστοληπτικής ικανότητας και πιθανότητας 
ασυνέπειας. Κατά τη διαδικασία της εισήγησης, οι αρµόδιοι λειτουργοί ακολουθούν διάφορες φάσεις 
αξιολόγησης των πιστοδοτήσεων, όπως η απόδοση της συναλλαγής, η ανάλυση, ο προσδιορισµός του 
κινδύνου µε τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, η εκτίµηση του κινδύνου και ο 
καθορισµός της δοµής της συναλλαγής.  

 

3.9.7.3 ∆ιαδικασία έγκρισης των πιστοδοτήσεων 

Η εγκριτική αρµοδιότητα της πιστοδοτικής λειτουργίας της Τράπεζας εµπλέκει τα καταστήµατα, την ∆ιεύθυνση 
Πίστης Μεσαίων & Μεγάλων Επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων και των Τµηµάτων Έγκρισης & Αξιολόγησης 
Πιστοδοτήσεων και Ειδικών Πιστώσεων , Οµολογιακών ∆ανείων και Leasing & Factoring , την ∆ιεύθυνση 
Πίστης «Μικροµεσαίων» Επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων και των Τµηµάτων Πίστης «Μικροµεσαίων» 
Επιχειρήσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης , τη ∆ιεύθυνση Πίστης Ιδιωτών συµπεριλαµβανοµένων και των 
Τµηµάτων Εγκρίσεων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης , το Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας. Η έγκριση της πιστοδότησης στηρίζεται στα εξής κριτήρια:  

 

• Στο ακάλυπτο και το καλυµµένο µέρος της  

• Στη διάρκειά της  

• Στο συνολικό ύψος κινδύνου που λαµβάνει η Τράπεζα από όλες τις µορφές πιστοδοτήσεων σε επίπεδο 
εταιρείας ή Οµίλου.  

 

Τα καταστήµατα µπορούν να χορηγούν µέρος του εγκριτικού ορίου τους µόνο σε καλυµµένες πιστοδοτήσεις, ενώ 
η ∆/νση Πίστης Μεσαίων & Μεγάλων Επιχειρήσεων και τα Τµήµατά της , η ∆ιεύθυνση Πίστης «Μικροµεσαίων» 
Επιχειρήσεων και τα Τµήµατά της και η ∆/νση Πίστης Ιδιωτών και τα Τµήµατά της µπορούν να χορηγούν µέρος 
του ορίου τους σε ακάλυπτες πιστοδοτήσεις και το υπόλοιπο ή το σύνολό τους σε καλυµµένες πιστοδοτήσεις. 
Τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια εγκρίνουν µέσα στο όριό τους. Για πιστοδοτήσεις πέραν των ορίων τους καθώς 
και για ειδικές πιστοδοτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό Πιστοδοτήσεων, απαιτείται η έγκριση 
των ανώτερων εγκριτικών κλιµακίων. 

 

Τα πρωτότυπα των εγκρίσεων των εγκριτικών κλιµακίων του Συµβουλίου Πιστοδοτήσεων και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τηρούνται από τη ∆ιεύθυνση Πίστης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων και την ∆ιεύθυνση 
Πίστης «Μικροµεσαίων» Επιχειρήσεων και έχουν ως ακολούθως: 
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ΕΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Ποσά σε € 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50.000.- -0- 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ για την ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ  750.000- 150.000.- 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ  500.000.- 100.000.- 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ για την ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 1.000.000.- -0- 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 750.000.- -0- 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  2.000.000.- 500.000.- 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ της 
∆/νσης Πίστης Μεσαίων & Μεγάλων Επιχ/σεων 

750.000.- 150.000.- 

ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
και LEASING & FACTORING της ∆/νσης Πίστης Μεσαίων & 
Μεγάλων Επιχ/σεων  

750.000- 150.000- 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ» ΕΠ/ΣΕΩΝ  1.000.000.- 250.0000.- 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

750.000.- 150.000.- 

∆/ΝΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ και 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ  

5.000.000.- 1.000.000.- 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ  30.000.000.-  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  >30.000.000-  

 

Περαιτέρω, τα αιτήµατα για µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια όλων των κατηγοριών σε Ευρώ ή σε συνάλλαγµα, µε 
διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους εγκρίνονται ως εξής από τα εγκριτικά κλιµάκια: 

 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Ποσά σε € 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ» ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  750.000.- 150.000.- 

∆/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

1.500.000.-- 300.000.-- 

∆/ΝΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ  

3.000.000.- 500.000.- 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ  15.000.000.- 10.000.000.- 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  >15.000.000.-  
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3.9.7.4 Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 

 

• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια θεωρούνται τα ανοίγµατα σε οριστική καθυστέρηση (για διάστηµα άνω των 
180 ηµερών) και οι επισφάλειες. (.Με την έναρξη της καθυστέρησης η απαίτηση περιέχεται σε 
υπερηµερία και οφείλονται τόκοι υπερηµερίας. Η Τράπεζα, βάσει των υποχρεώσεων της προς τις 
εποπτικές αρχές και βάσει της Βασιλεία ΙΙ, υποχρεούται σε δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν 
καθυστερηµένα δάνεια για διάστηµα άνω των 90 ηµερών.  

 

Με τη διάγνωση της καθυστέρησης σε συνεργασία µε τον πιστούχο και αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία του 
φακέλου της πιστοδότησης και –οι συµβάσεις πιστούχου – εγγυητών, γίνεται αξιολόγηση της θέσης των 
οφειλετών προκειµένου να υπολογιστεί το πιθανό ύψος της επερχόµενης ζηµιάς στην πιστοδότηση. Συλλέγονται 
τα στοιχεία από τους οφειλέτες και την αγορά για τη λήψη συµπληρωµατικών καλυµµάτων, σε ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία (ακίνητα – κινητά και απαιτήσεις κατά τρίτων). Σε συνεργασία µε τους οφειλέτες προτείνονται λύσεις 
για την εξοµάλυνση της οφειλής. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί οι όροι της Τραπέζης από τους οφειλέτες και 
θεωρηθεί ότι εξασφαλίζεται η οµαλή αποπληρωµή της απαίτησης, γίνεται η ρύθµιση της οφειλής µε ή χωρίς 
πρόσθετα καλύµµατα ανάλογα µε τη στάθµιση του κινδύνου στη πιστοδότηση.  

 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκρίνεται στους όρους της ρύθµισης ή δεν αναµένεται η πιθανότητα 
οµαλής αποπληρωµής της οφειλής τότε γίνεται προσφυγή στα ένδικα µέσα για την αναγκαστική είσπραξη της 
απαίτησης τα οποία είναι α) η επιδίκαση της απαίτησης µας µε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής και 
ασφαλιστικά µέτρα και β) η αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση – πλειστηριασµός). 

 

Οι σωρευµένες προβλέψεις στο τέλος του 2008 ανέρχονται σε €131.821 χιλ. αυξηµένες κατά 15% περίπου σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι κατά το 2008 έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων 
ύψους 17,8 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 76,17% των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Λαµβανοµένων 
υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων υπερβαίνει κατά 
πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (IFRS-7) από συσσωρευµένες 
προβλέψεις στο τέλος του 2008 έφτασε το 56,88% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυµένων προβλέψεων 
των τελευταίων ετών.  

Οι σωρευµένες προβλέψεις για το πρώτο 6µηνο του 2009 ανέρχονται σε €146.315 χιλ. και καλύπτουν το 66,36% 
των µη εξυπηρετούµενων δανείων ενώ η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (IFRS-7) 
από συσσωρευµένες προβλέψεις το πρώτο 6µηνο του 2008 υπερβαίνει το 57,30%. 

 

Ο Όµιλος έχει θέσει σε εφαρµογή σύστηµα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου το οποίο λαµβάνει υπόψη του όλες 
τις παραµέτρους που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή αποπληρωµή του δανείου και συνεπώς διασφαλίζει την 
ορθή απεικόνιση του µεγέθους της αποµείωσης αυτών µέσω σχηµατισµού ανάλογης πρόβλεψης. Το ποσό αυτό 
της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και του ποσού του δανείου που 
αναµένεται να εισπραχθεί.  

Το µη εξυπηρετούµενο χαρτοφυλάκιο και δάνεια σε καθυστέρηση προ αποµειώσεων >90 ηµερών µε τις 
αντίστοιχες προβλέψεις έχει ως ακολούθως: 
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Μη εξυπηρετούµενο χαρτοφυλάκιο και 
δάνεια σε καθυστέρηση > 90 ηµερών, 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

∆άνεια Ιδιωτών Πρόβλεψη % κάλυψης 

31/12/2006 87.064,00 61.169 70,26% 

31/12/2007 79.881,00 56.566 70,81% 

31/12/2008 97.798,00 66.283 67,78% 

30/6/2009 94.651,00 72.086 76,16% 

        
Μη εξυπηρετούµενο χαρτοφυλάκιο και 
δάνεια σε καθυστέρηση > 90 ηµερών 

Επιχειρηµατικά ∆άνεια Πρόβλεψη % κάλυψης 

31/12/2006 116.025,00 53.875 46,43% 

31/12/2007 112.281,00 58.485 52,09% 

31/12/2008 133.957,00 65.539 48,93% 

30/6/2009 160.691,00 74.229 46,19% 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και τα δάνεια και χορηγήσεις σε καθυστέρηση προ αποµειώσεων >90 ηµερών 
αναλύονται ως ακολούθως: 

          
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και χορηγήσεις σε καθυστέρηση > 
90 ηµερών (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

        

  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 30/6/2009 

Είδος ∆ανείου         
Επιχειρηµατικά 116.025 112.281 133.957 160.691 
Στεγαστικά 16.516 17.730 24.937 20.868 
Καταναλωτικά 41.064 41.391 51.140 52.903 
Κάρτες 29.484 20.760 21.721 20.880 
Σύνολο 203.089 192.162 231.755 255.342 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

Οι εξασφαλίσεις δανείων σε καθυστέρηση > 90 ηµερών στις 31/12/2008 αναλύονται ως κάτωθι: 

   

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ποσά σε € χιλ.) 31/12/2008 

Εξασφαλισµένα δάνεια:   

α) Υποθήκες προσηµειώσεις 85.781 

β) Εγγύηση Ελληνικού ∆ηµοσίου 168 

γ) Λοιπές εξασφαλίσεις 8.332 

Σύνολο 94.281 

Μη εξασφαλισµένα δάνεια 137.474 

Σύνολο 231.755 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

Το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Σε χιλ. ευρώ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 30/6/2009 
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Σύνολο ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 2.430.925,30 3.015.657,40 3.517.636,00 3.756.658,80 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και χορηγήσεις σε 
καθυστέρηση >90 ηµερών 

203.089 192.162 231.755 255.342 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 115.043,80 115.050,90 131.821,40 146.315,40 

NPLs (δάνεια σε οριστική καθυστέρηση άνω των 180 
ηµερών και επισφάλειες) 

130.986,00 144.884,20 173.040,00 220.484,50 

Σύνολο NPLs ως ποσοστό των συνολικών δανείων 5,39% 4,80% 4,92% 5,87% 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως % του συνολικού 
∆ανειακού Χαρτοφυλακίου 

4,73% 3,82% 3,75% 3,89% 

Καθαρές διαγραφές δανείων ως % της αποµείωσης 
χρήσης 

49,26% 99,98% 51,52% - 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως % των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων > 90 ηµέρες 56,65% 59,87% 56,88% 57,30% 
∆ιαγραφές Χρήσης 11.644,88 30.392,86 17.819,27 - 
Ετήσια µεταβολή προβλέψεων αποµείωσης δανείων 23.639,79 30.400,00 34.589,74 - 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συµπεριλαµβάνονται στην υπο-ενότητα «∆άνεια και 
Προκαταβολές σε πελάτες» της Ενότητας 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων 
Ισολογισµών της 31/12/2006, 31/12/2007 και της 31/12/2008». 

 

Η ετήσια µεταβολή των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των δανείων κατά πελατών καθώς και οι 
διαγραφές χρήσης έχουν ως ακολούθως: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

  
Αλληλόχρεα 

ιδιωτών 
Πιστωτικές 

κάρτες 

∆άνεια 
τακτής 
λήξης 

Στεγαστικά 
∆άνεια 

Επιχειρηµατικά 
∆άνεια 

  

(Ποσά σε χιλ. €) 
Σύνολο 

         
         

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 11.074 19.443 12.266 3.652 56.615 103.050 

Πρόβλεψη για αποµείωση δανείων 3.899 8.047 3.245 2.375 6.074 23.640 

∆ιαγραφές δανείων χρήσης (469) (2.023) (265) (73) (8.814) (11.644) 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006 14.504 25.467 15.246 5.954 53.875 115.046 

        

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007 14.503 25.466 15.245 5.954 53.875 115.043 

Πρόβλεψη για αποµείωση δανείων 2.531 3.529 3.717 2.646 17.977 30.400 

∆ιαγραφές δανείων χρήσης (2.821) (12.170) (1.595) (439) (13.367) (30.392) 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2007 14.212 16.825 17.367 8.161 58.485 115.051 
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Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008 14.212 16.825 17.367 8.161 58.485 115.050 

Πρόβλεψη για αποµείωση δανείων 2.000 1.807 4.490 4.623 21.670 34.590 

∆ιαγραφές δανείων χρήσης (710) (1.466) (1.027) 0 (14.616) (17.819) 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008 15.502 17.165 20.831 12.784 65.539 131.821 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

3.9.8 ∆ίκτυα 

 

3.9.8.1 ∆ίκτυο Καταστηµάτων 

Το δίκτυο της Τράπεζας ανέρχεται σε 79 καταστήµατα. Στόχος της Τράπεζας για την επόµενη τριετία είναι η 
διεύρυνση του δικτύου σε 115 τουλάχιστον καταστήµατα τα οποία και θα καλύπτουν όλους τους νοµούς της 
Ελλάδας και αναπτυσσόµενες συνοικίες στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Η κατανοµή των 
καταστηµάτων της Τράπεζας στην ελληνική επικράτεια έχει ως εξής: 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 39 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 

ΑΧΑΙΑΣ 1 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 

∆ΡΑΜΑΣ 1 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 

ΕΒΡΟΥ 1 

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 

ΗΛΕΙΑΣ 1 

ΗΜΑΘΕΙΑΣ 1 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 

ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 

ΚΟΖΑΝΗΣ 1 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

ΛΑΡΙΣΑΣ 1 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 

ΞΑΝΘΗΣ 1 

ΠΕΛΛΑΣ 1 

ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1 

ΣΕΡΡΩΝ 1 
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ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 1 

ΧΑΝΙΩΝ 1 

ΧΙΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 78 

Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα 

Αναλυτική περιγραφή των ακινήτων και των εγκαταστάσεων της Τράπεζας δίνεται στην ενότητα µε τίτλο 
«Ακίνητα & Εγκαταστάσεις». 

 

3.9.8.2 Εναλλακτικά ∆ίκτυα 

 

E-BANKING 

 

Η Τράπεζα δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων διάθεσης των προϊόντων και 
υπηρεσιών της, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 την παροχή υπηρεσιών e-banking προς τους πελάτες της. Η 
υπηρεσία επιτρέπει την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό 
τηλέφωνο γρήγορα, εύκολα και µε ασφάλεια. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2008 υπήρξε αλµατώδης αύξηση των χρηστών του e-banking της τάξης του 77.5%, (από 
2.245 ενεργούς χρήστες στις 31/12/2007 σε 3.987 ενεργούς χρήστες την 31/12/2008). Επιπλέον, o µηνιαίος 
αριθµός συναλλαγών σε σχέση µε το 2007 αυξήθηκε κατά 53% υπερβαίνοντας τις 52.000 συναλλαγές. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του e-banking είναι : 

 

• Άµεση Πρόσβαση στην ATTICA BANK 24 ώρες / 7 ηµέρες. 
• Λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον 
• Χαµηλότερο κόστος συναλλαγών σε σχέση µε τα καταστήµατα 
• Ασφάλεια πληροφοριών και συναλλαγών µέσω του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL 128bit και του 

Πρόσθετου κωδικού Ασφαλείας (ΤΑΝ) για τις εγχρήµατες συναλλαγές. 
 

Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της (Ιδιώτες και Εταιρείες) µέσω του e-banking, τις ακόλουθες τραπεζικές 
συναλλαγές: 

 

• ∆ιαχείριση Λογαριασµών 
• ∆ιαχείριση ∆ανείων 
• Πάγιες Εντολές (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΑΕΕ, ΕΥΑΘ) 
• Πληρωµές ∆ηµοσίων Ταµείων (ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ) 
• Πληρωµές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
• Πιστωτικές Κάρτες 
• Επιταγές 
• Εµβάσµατα 
• ∆ιαχείριση Επενδύσεων 
• Υπηρεσίες Χρήστη 
• Μισθοδοσία (Μόνο για Εταιρείες) 
• Πληρωµή MASTERCARD 
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• Πληρωµή Κτηµατολογίου 
• Πληρωµή ΕΤΑΚ 
• Έµβασµα σε άλλη Τράπεζα µέσω SEPA  

 

Επιπρόσθετα, το 2008 υλοποιήθηκε η νέα πολιτική ασφαλείας µε τις εξής λειτουργίες: 

 

• Την υποχρεωτική αλλαγή µυστικού κωδικού πελάτη κατά την πρώτη εισαγωγή του στο σύστηµα.  
• Την υποχρεωτική αλλαγή µυστικού κωδικού πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
• Την απενεργοποίηση της χρήσης του e-banking µετά από µεγάλο διάστηµα αδράνειας, µετά την 
πάροδο του οποίου ο χρήστης παραλαµβάνει νέο password για την εισαγωγή του στο σύστηµα. 
 

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθµιση των µηχανισµών ασφαλείας συναλλαγών e-banking µε την 
αντικατάσταση της λίστας ΤΑΝ µε πιο ασφαλείς και εύχρηστους µηχανισµούς (security tokens).  

 

Τέλος αναπτύσσονται νέες συναλλαγές όπως η παροχή Υπηρεσιών από Τράπεζες µέσω εντολών άµεσης 
χρέωσης και εντολών πληρωµής για την εξόφληση λογαριασµών εταιριών τηλεπικοινωνίας, ασφαλίσεων, 
κοινωφελών ιδρυµάτων κ.α.  

 

∆ίκτυο ΑΤΜ 

Η ATTICA BANK προσφέρει στους πελάτες της, τραπεζική εξυπηρέτηση και µέσω του δικτύου Αυτόµατων 
Ταµειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) το οποίο αριθµεί συνολικά 88 σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, εκ 
των οποίων τα 10 είναι εκτός καταστηµάτων (off-site). Τα ΑΤΜ παρέχουν υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες 
την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο. Παράλληλα η Τράπεζα συµµετέχει στο ∆ιατραπεζικό Σύστηµα ∆ΙΑΣ µέσω 
του οποίου οι πελάτες της Τράπεζας έχουν πρόσβαση σε πάνω από 5.000 ΑΤΜ πανελλαδικά.  

 

Η Τράπεζα µε σκοπό την ταχύτερη, πιο σύγχρονη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση της πελατείας της, εξετάζει και 
υιοθετεί την εφαρµογή καινούργιων τεχνολογιών στα ΑΤΜ. Η συνεχής και εξειδικευµένη παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του δικτύου των ΑΤΜ συντελεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και διαθεσιµότητας 
προς όφελος των πελατών της Τράπεζας. 

 

Στόχος της Τράπεζας είναι η διαρκής αναβάθµιση παροχής υπηρεσιών και προϊόντων του δικτύου των ΑΤΜ, 
ώστε να ικανοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες των πελατών της. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην 
ασφάλεια των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω ΑΤΜ µε την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και 
τεχνολογιών.  

 

3.9.9 Κατανοµή Εσόδων 

 

Γεωγραφική Κατανοµή Εσόδων 

Ο Όµιλος ΑΤΤΙCA BANK δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα. Συνεπώς όλα τα έσοδά του προέρχονται από 
εργασίες στην ελληνική επικράτεια. 

 

Ανάλυση Εσόδων ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας 
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Τα καθαρά έσοδα του Οµίλου ΑΤΤΙCA BANK περιλαµβάνουν καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, έσοδα 
από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και λοιπά έσοδα. Τα καθαρά έσοδα του Οµίλου, αναλύονται ανά κατηγορία 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 στον πίνακα που ακολουθεί:  

(ποσά σε χιλ. €) 
Λιανική 

Τραπεζική 

(%) επί 
του 

συνόλου 
Επιχειρηµατι
κή Τραπεζική 

(%) επί 
του 

συνόλου 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury 

(%) επί 
του 

συνόλου Σύνολα 

Από 1η Ιανουαρίου έως 
31η ∆εκεµβρίου 2006               

Καθαρά Έσοδα         
- από τόκους 2.868 2,27% 76.070 60,24% 4.282 3,39% 83.220 
- από προµήθειες 4.766 3,77% 25.862 20,48% 2.040 1,62% 32.669 
- από χρηµ/κές πράξεις 
και λοιπά έσοδα 

1.789 1,42% 3.374 2,67% 5.221 4,14% 10.385 

 - µεταφορά 
αποτελέσµατος µεταξύ 
τοµέων 

21.867 17,32% (23.400) -18,53% 1.532 1,21% 0 

Σύνολο Καθαρών 
Εσόδων 

31.291 24,78% 81.906 64,86% 13.076 10,36% 126.273 

Από 1η Ιανουαρίου έως 
31η ∆εκεµβρίου 2007         

Καθαρά Έσοδα         
- από τόκους 1.899 1,29% 89.582 60,87% 1.909 1,30% 93.390 
- από προµήθειες 4.108 2,79% 29.057 19,74% 2.224 1,51% 35.389 
- από χρηµ/κές πράξεις 
και λοιπά έσοδα 

3.803 2,58% 6.904 4,69% 7.686 5,22% 18.393 

 - µεταφορά 
αποτελέσµατος µεταξύ 
τοµέων 

32.309 21,95% (34.973) -23,76% 2.663 1,81% 0 

Σύνολο Καθαρών 
Εσόδων 

42.119 28,62% 90.571 61,54% 14.482 9,84% 147.172 

Από 1η Ιανουαρίου έως 
31η ∆εκεµβρίου 2008         

Καθαρά Έσοδα         
- από τόκους (7.614) -5,25% 125.326 86,36% (14.246) -9,82% 103.467 
- από προµήθειες 4.789 3,30% 28.498 19,64% 1.982 1,37% 35.269 
- από χρηµ/κές πράξεις 
και λοιπά έσοδα 

3.128 2,16% 4.238 2,92% (975) -0,67% 6.391 

 - µεταφορά 
αποτελέσµατος µεταξύ 
τοµέων 

38.952 26,84% (48.720) -33,57% 9.767 6,73% (0) 

Σύνολο Καθαρών 
Εσόδων 

39.255 27,05% 109.343 75,34% (3.472) -2,39% 145.126 

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα καθαρά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου 
για τη χρήση 2008 σηµείωσαν οριακή µείωση κατά 1,39% και διαµορφώθηκαν σε € 145.126 χιλ. έναντι 
€147.172 χιλ. για τη χρήση 2007, εξαιτίας κυρίως των ζηµιών που εµφάνισε ο τοµέας διαχείρισης διαθεσίµων 
ως αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της αρνητικής χρηµατιστηριακής συγκυρίας. Εν 
τούτοις, κατά τη χρήση 2007, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες είχαν εµφανίσει αύξηση της τάξεως του 
16,55% προερχόµενα κυρίως από τους τοµείς της επιχειρηµατικής και λιανικής τραπεζικής. 

Ακολουθεί η ανάλυση των καθαρών εσόδων α’ εξαµήνου 2009 και α’ εξαµήνου 2008: 
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Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury 

Σύνολο 
(Ποσά σε χιλ. €)  
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008         

Καθαρά Έσοδα      
- από τόκους 4.188 54.890 (5.940) 53.137 
- από προµήθειες 2.217 16.104 1.178 19.499 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 1.389 1.730 (995) 2.124 
- µεταφορά αποτελέσµατος µεταξύ τοµέων 14.194 (19.251) 5.057 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 21.987 53.473 (699) 74.760 

          
(Ποσά σε χιλ. €)  Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury 

Σύνολο 
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

Καθαρά Έσοδα      
- από τόκους (19.694) 64.898 106 45.311 
- από προµήθειες 2.286 14.534 (61) 16.760 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 1.544 1.202 2.896 5.642 
-µεταφορά αποτελέσµατος µεταξύ τοµέων 32.320 (33.060) 740 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων  16.456 47.574 3.681 67.712 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Όπως παρατηρείται, τα έσοδα του Οµίλου σηµείωσαν µείωση κατά 9,43% και επηρεάστηκαν κυρίως από τα 
ζηµιογόνα αποτελέσµατα του κλάδου της λιανικής και της επιχειρηµατικής τραπεζικής.. 
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3.9.10 Επενδύσεις  

 

Επενδύσεις σε πάγια περιόδου 2006- 2008 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις σε πάγια, κατά την τριετία 2006–2008, 
σε επίπεδο Οµίλου ATTICA BANK: 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2006 2007 2008 

1/1-

30/6/2009 Σύνολο 

Α. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις           

Γήπεδα και Οικόπεδα 0 0 0 0  0 

Κτίρια 1.304 79 426 67 1.876 

Μεταφορικά µέσα 0 0 0 0 0 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός 3.159 2.306 2.398 1.241 9.104 

Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων 1.210 1.949 2.157 2.717 8.033 

Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή 36 0 121 74 231 

Σύνολο 5.708 4.334 5.103 4.099 19.244 

Β. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (Άϋλα περιουσιακά στοιχεία) 2.180 2.332 6.755 751 12.018 

Γενικό Σύνολο 7.888 6.667 11.858 4.850  31.262 

Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαµβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού «Επενδύσεις σε ακίνητα» καθώς 

αφορά σε ακίνητα από εκπλειστηριασµούς. 

Πηγή: Για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και για την 
περίοδο 1/1-30/6/2009, ενδιάµεση ενοποιηµένη οικονοµική αναφορά που συντάχθηκε από την Τράπεζα βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. και έχει επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ο Όµιλος ATTICA BANK, πραγµατοποίησε επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 
(ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις) συνολικού ύψους €31.262 χιλ. 

 

Οι προσθήκες των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009 ανήλθαν 
σε ποσό €4.099 χιλ. Από το συνολικό αυτό ποσό, ποσό €67 χιλ. αφορά σε νέες αγορές κτιρίων εντός του 
πρώτου εξαµήνου του 2009, ποσό €1.241 χιλ. αφορά σε νέες αγορές για έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό, ενώ ποσό 
€2.717 χιλ. σχετίζεται µε προσθήκες βελτιώσεων σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων και ποσό €74 χιλ. αφορά σε νέες 
ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009 Οι προσθήκες του πρώτου εξαµήνου του 
2009 προέρχονται για κάθε κατηγορία παγίου αποκλειστικά από την Τράπεζα, µε εξαίρεση τις νέες αγορές 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, όπου από το συνολικό ποσό €1.241 χιλ., ποσό €12 χιλ. αφορά θυγατρικές του 
Οµίλου. Οι προσθήκες των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009 
ανήλθαν σε ποσό €751 χιλ., εκ του οποίου ποσό €721 χιλ. αφορά σε αγορές νέου λογισµικού για τις εταιρείες 
του Οµίλου, ενώ ποσό €30 χιλ. αφορά σε νέα λοιπά άϋλα στοιχεία.  

 

Κατά το 2008 σε ό,τι αφορά τα ενσώµατα πάγια, η Εκδότρια πραγµατοποίησε προσθήκες σε έπιπλα και 
εξοπλισµό ποσού €2.398 χιλ. και βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων ποσού €2.157 χιλ., ενώ 
πραγµατοποίησε και επενδύσεις ύψους €6.755 χιλ. σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε λογισµικό. 
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Αντίστοιχα, κατά το 2007, η Εκδότρια πραγµατοποίησε προσθήκες σε έπιπλα και εξοπλισµό ποσού €2.306 χιλ. 
και βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων ποσού €1.949 χιλ., καθώς και επενδύσεις ύψους €2.332 χιλ. σε 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε λογισµικό. 

Κατά το 2006, η Εκδότρια πραγµατοποίησε προσθήκες σε έπιπλα και εξοπλισµό ποσού €3.159χιλ. και 
βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων ποσού €1.210 χιλ., καθώς και επενδύσεις ύψους €2.180 χιλ. σε άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε λογισµικό. 

 

Τρέχουσες επενδύσεις της Τράπεζας 

∆εν υφίστανται επενδύσεις στο στάδιο υλοποίησης κατά τη σύνταξη του παρόντος. 

 

Σκοπούµενες Επενδύσεις 

∆εν υφίστανται επενδύσεις που να σκοπεύει να πραγµατοποιήσει στο µέλλον ο Εκδότης και για τις οποίες τα 
διοικητικά του όργανα έχουν λάβει ισχυρές δεσµεύσεις.  
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3.10 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  

 

Όµιλος Εταιρειών ATTICA BANK 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η οργανωτική διάρθρωση του Οµίλου Εταιρειών ATTICA BANK, 
κατά την 30.06.2009. 

 

 ATTICA BANK   

        

100% 99,99% 99,99% 99,90% 100% 99,99% 

Attica Wealth 
Management 

Attica 
Ventures 

Attica 
Consulting 

Attica 
Bancassurance 

Atticabank 
Properties 

Attica Funds 
Plc. 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις της 
31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008 και στις οποίες η Τράπεζα συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα περιλαµβάνονται 
στον παρακάτω πίνακα µαζί µε την έδρα, τη µέθοδο ενοποίησης, το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας σε 
αυτές. Σηµειώνεται ότι τα ποσοστά των δικαιωµάτων ψήφου της ATTICA BANK στις παρακάτω εταιρείες, 
αντιστοιχούν στα ποσοστά άµεσης και έµµεσης συµµετοχής της σε αυτές. 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008

% συµ/χής % συµ/χής % συµ/χής

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Ελλάδα Ολική 

Ενοποίηση 100% - -

Αttica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ (πρώην ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ)
Ελλάδα Ολική 

Ενοποίηση 100,00% 100,00% 100,00%
ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ελλάδα Ολική 
Ενοποίηση 99,99% 99,99% 99,99%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ελλάδα Ολική 
Ενοποίηση

99,99% 99,99% 99,99%

ATTICA FUNDS PLC
Ηνωµένο Βασίλειο Ολική 

Ενοποίηση 99,99% 99,99% 99,99%
Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελλάδα Ολική 
Ενοποίηση 99,90% 99,90% 99,90%

Stegasis Mortgage Finance plc (*)
Ηνωµένο Βασίλειο Ολική 

Ενοποίηση - - -

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Ακινήτων
Ελλάδα Ολική 

Ενοποίηση - - 100,00%
Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund (*) Ελλάδα Καθαρή Θέση - - 50,00%

Ενοποιούµενες εταιρείες 

Επωνυµία εταιρείας

Ε∆ΡΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 

2006, 2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. 

(*) H Stegasis Mortgage Finance plc µε έδρα τo Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία η Τράπεζα 

δεν έχει άµεση συµµετοχή και συστάθηκε εντός του 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση µέρους των 

στεγαστικών δανείων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund χαρακτηρίστηκε συµµετοχή σε 

συγγενείς επιχειρήσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 27 κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2008 και ενοποιήθηκε για πρώτη 

φορά µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης κατά την 31/03/2008. Κατά την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2007 είχε 

ενταχθεί στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. H Stegasis Mortgage Finance plc 
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ενοποιήθηκε ως έµµεση συµµετοχή µε βάση το Νόµο 3156/2003 και επειδή διανύει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση 

της και ως εκ τούτου δεν έχει καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις, η ενοποίηση γίνεται µε απαλοιφή στοιχείων απαιτήσεων - 

υποχρεώσεων και εσόδων – εξόδων µεταξύ της Τράπεζας και της Stegasis Mortgage Finance plc. Η Τράπεζα δανειοδότησε 

την εταιρεία Wilmington Trust SP Services (London) Limited µε το κεφάλαιο το οποίο εισφέρθηκε στην Stegasis Mortgage 

Finance plc.  

 

Σηµειώνεται ότι τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ATTICA BANK και της θυγατρικής της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ µε αποφάσεις τους στις 18.12.2006, 25.06.2007 και 
29.11.2007 η Τράπεζα και στις 12.12.2006, 20.08.2007 και 28.11.2007 η θυγατρική αντίστοιχα, αποφάσισαν τη 
συγχώνευση µε απορρόφηση από την ATTICA BANK της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. Ως ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31.12.2006. 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας στη χρήση 2008 και την 30.6.2009, καµία από τις άµεσες και έµµεσες 
συµµετοχές της που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, δεν έχει λογιστική αξία (book value) που να 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων της Εκδότριας ή συµβάλλει κατά τουλάχιστον 10% στα 
καθαρά κέρδη ή ζηµίες της Εκδότριας. Επίσης, καµία από τις εν λόγω άµεσες και έµµεσες συµµετοχές δεν έχει 
λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% της ενοποιηµένης καθαρής θέσης ή 
συµβάλλει κατά τουλάχιστον 10% στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου ATTICA BANK.  

 

Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της «ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία»  
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος 
Α.Τ.Ε. µε τη µέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά την 30.06.2009 το ποσοστό συµµετοχής του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου στην Τράπεζα ανερχόταν σε 21,65%. 
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3.11 ΑΚΙΝΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

3.11.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα  

Κατά την 31.12.2008, η συνολική αξία (αναπόσβεστη) των ιδιόκτητων ακινήτων (γήπεδα και κτίρια) της 
Τράπεζας διαµορφώθηκε σε €28,6 εκατ. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που 
αφορούν οικόπεδα και κτίρια καταχωρήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίστηκε από 
ανεξάρτητο εκτιµητή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ιδιόκτητα ακίνητα της Τράπεζας: 

A/A Ακίνητο
Ηµεροµηνία 

Κτήσης
Οικόπεδο Κτίσµα Σύνολο Παρατηρήσεις

1 ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΩΝ, ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ 1985 6.196.352 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΑΛΥΨΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1988 567.428 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

3
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 5 ΟΡΟΦΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 
ΣΩΤ.∆ΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ

1990 4.451.365 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 205, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1989 1.007.868 Ιδιοχρησιµοποιούµενο
5 ΚΤΙΡΙΟ 5 ΟΡ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 8, ΑΘΗΝΑ 2004 6.773.956 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 1989 688.874 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 227 & ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ, ΒΟΛΟΣ 2005 1.300.412 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α΄ΟΡ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34 & ΑΜΑΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1982 44.503,14 76.546,44 121.050 Ιδιοχρησιµοποιούµενο,  80/1000 εξ' αδιαιρέτου

9
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 11, 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

1984 11.845,93 40.177,69 52.024 Ιδιοχρησιµοποιούµενο, 194/1000 Εξ' αδιαιρέτου

10 ΚΤΙΡΙΟ - Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 113, ΑΘΗΝΑ 1995 110.542,33 344.938,91 455.481 Ιδιοχρησιµοποιούµενο

Αξία Κτήσης

 

Πηγή: Στοιχεία της ATTICA BANK 

Επί των ανωτέρω ιδιόκτητων γηπέδων - οικοπέδων και κτιρίων της Τράπεζας δεν υπήρχαν εµπράγµατα βάρη 
κατά την 31.12.2008. 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας επισηµαίνει ότι, εξ όσων γνωρίζει, η χρήση των ακινήτων της δεν υπόκειται σε 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την από 01.10.2008 σύµβαση, η Τράπεζα ανέθεσε στην θυγατρική της 
«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» τη διαχείριση όλων των 
ακινήτων της. 

H Τράπεζα εκµισθώνει σε συνδεδεµένες της εταιρείες τα ακόλουθα ακίνητα: 

Α/Α Μισθωτής Ακίνητο Μίσθωµα Λήξη 

1 ATTICA WEALTH MANAGEMENT  Μαυροµιχάλη 8 3.423,62 31/12/2014 

2 ATTICA VENTURES Μαυροµιχάλη 8 2.771,55 6/3/2015 

3 ATTICA BANKASSURANCE Μαυροµιχάλη 8 106,40 28/2/2015 

4 ATTICA CONSULTING  Μαυροµιχάλη 9 111,08 28/2/2015 

5 ATTICABANK PROPERTIES Φιλελλήνων 34 2.900,80 28/2/2021 

  Σύνολο   9.313,45   

Πηγή: Στοιχεία της ATTICA BANK 

 

Τα έσοδα ενοικίων από τις ανωτέρω υπεκµισθώσεις ανήλθαν σε €48.672,56 το 2008. 
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Ασφαλιστική πολιτική: 

Η Τράπεζα ασφαλίζει: 

• Τα χρηµατικά της αποθέµατά µε το διεθνές συµβόλαιο Blanket Bankers Bond (BBB). Το συνολικό 
ασφαλιστικό ποσό ανερχόταν την 30.06.2009 σε € 6,0 εκατ. 

• Τα ακίνητα (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων διοίκησης), τον ηλεκτρονικό και τον πάγιο εξοπλισµό και τις 
εγκαταστάσεις της (σε ιδιόκτητα και µισθωµένα ακίνητα) κατά παντός κινδύνου (πυρός, σεισµού κλπ.) Το 
ύψος του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου την 30.06.2009 ανερχόταν σε € 69.056.430. 

• Tα καταστήµατα και τα ΑΤΜ, έναντι κλοπής χρηµάτων για οποιαδήποτε οικονοµική απώλεια υποστεί η 
Τράπεζα και η οποία θα πραγµατοποιηθεί ή θα ανακαλυφθεί µέσα στη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης 
ως άµεση συνέπεια των καλυπτοµένων κινδύνων. Συνολικά καλύπτονται 78 καταστήµατα & 10 ΑΤΜ. 

Τα συνολικά ετήσια ασφάλιστρα για τη χρήση 2008 ανήλθαν στο ποσό των € 423.816. 

 

3.11.2 Ακίνητα από Πλειστηριασµό 

Η ATTICA BANK είναι κάτοχος 108 περίπου ακινήτων που προήλθαν από διαδικασία πλειστηριασµού, εκ των 
οποίων τα 22 είναι οικόπεδα ή αγροτεµάχια και 86 κτίρια. Η εύλογη αξία των κτιρίων από πλειστηριασµό µε 
ηµεροµηνία 31.12.2008 ανερχόταν σε €28,77 εκατ. Σηµειώνεται ότι τα πάγια στοιχεία από πλειστηριασµό 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Τράπεζας στην κατηγορία «επενδύσεις σε ακίνητα». 

 

Τα έσοδα (ενοικίων και λοιπά) από τα εν λόγω ακίνητα της Τράπεζας διαµορφώθηκαν σε € 489.344,83 το 2008. 

 

 

3.11.3 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα  

Σήµερα η Τράπεζα, µισθώνει συνολικά 100 ακίνητα, τα οποία χρησιµοποιούνται ως χώροι καταστηµάτων και 
γραφείων. Κατά τη χρήση 2008, η Τράπεζα κατέβαλε συνολικά € 6,7 εκατ. σε ετήσια µισθώµατα για κτίρια και 
καταστήµατα. 
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3.12 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών, η ATTICA BANK ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Οµίλου της 
Τράπεζας δεν είχε σηµαντικές συµβάσεις ως συµβαλλόµενο µέρος, σύµφωνα µε την παρ. 22 του παραρτήµατος 
Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πέραν των συµβάσεων που 
αναφέρονται παρακάτω: 

 

3.12.1 Συµβάσεις µε τρίτους, οι οποίες αφορούν τις τραπεζικές εργασίες της, τη συµµετοχή της σε αγορές, σε 
δίκτυα και σε ευρύτερες τραπεζικές συνεργασίες 

 

Στα πλαίσια των τραπεζικών εργασιών και τη συµµετοχή της σε αγορές, σε δίκτυα και σε ευρύτερες τραπεζικές 
συνεργασίες και γενικότερα εντός του συνήθους πλαισίου των δραστηριοτήτων της η Τράπεζα έχει συνάψει 
συµβάσεις µε τους κάτωθι οργανισµούς / εταιρείες: 

 

Οργανισµός-Εταιρεία Έτος υπογραφής- προσχώρησης 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 1992 

MasterCard International Incorporated 2007 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης (MARGIN BANK) 2006 

Ηλεκτρονική ∆ευτερογενής Αγορά Τίτλων 1997 

Τειρεσίας Α.Ε. 2008 

Σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» 1998 

Πλαίσιο για την ανταλλαγή νοµισµάτων (currency swaps) -ΤτΕ 2000 

Πλαίσιο για την πώληση τίτλων µε σύµφωνο επαναγοράς -ΤτΕ 2000 

Σύµβαση χρηµατοδότησης και παροχής ενεχύρου-ΤτΕ 2000 

TARGET2-GR 2008  

Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης µέσω του AXIALINE- ΚΑΑ 2002 

∆ιατραπεζικό Σύστηµα ∆ΙΑΣ 1989 

S.W.I.F.T 1990 

Προµήθεια & χρήση προσωπικών πιστοποιητικών ηλεκτρονικής 

υπογραφής τύπου «SMART-SIGN™ (διπλού κλειδιού) –κλάσης 1ης» - 

ΑΣΥΚ 

2002  
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3.12.2 Συµβάσεις µε Τρίτους 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι συµβάσεις που έχει συνάψει η Τράπεζα µε τρίτους και οι οποίες έχουν 
ως αντικείµενο την παροχή σε αυτή υπηρεσιών, προµηθειών καθώς και την εκτέλεση έργων των οποίων το ύψος 
του συµβατικού αντικειµένου υπερβαίνει τα €5.000.000 ή είναι σηµαντικές για την Τράπεζα. 

 

• Σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την υπαγωγή της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 

Η εν λόγω σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό 
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε ηµεροµηνία υπογραφής 14.05.2009 αφορά στην κάλυψη του συνόλου του 
ποσού της αύξησης του κεφαλαίου και στην ανάληψη του συνόλου των προνοµιούχων µετοχών. Λόγω εισφοράς 
στην κάλυψη της αύξησης και την ανάληψη και απόκτηση των προνοµιούχων µετοχών το ∆ηµόσιο συµφώνησε 
στην άµεση µεταβίβαση προς την Τράπεζα κατά πλήρη κυριότητα 100.200 οµολόγων ονοµαστικής αξίας €1.000 
έκαστο και συνολικής ονοµαστικής αξίας €100.200.000 που εκδόθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 
2/35006/0023Α/14.05.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε ISIN GR0514017145 και 
παρακολουθούνται από το Σύστηµα Αϋλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ∆ηµόσιο ανέλαβε την 
υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την άµεση ολοκλήρωση της µεταβίβασης των 
οµολόγων στην Εταιρεία συµπεριλαµβανοµένης της εντολής πίστωσής τους υπέρ της Τράπεζας στο Σύστηµα 
Αϋλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η Τράπεζα ανέλαβε τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

(α) να παραδώσει στο ∆ηµόσιο εντός 5 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής τα ακόλουθα: (α1) 
επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την οποία αποφασίστηκε η 
έκδοση του πολλαπλού τίτλου µετοχών που ενσωµατώνει τις προνοµιούχες µετοχές και (α2) τον πολλαπλό τίτλο 
ο οποίος θα εκδοθεί βάσει της προαναφερόµενης απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα ενσωµατώνει 
τις προνοµιούχες µετοχές, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της 
απόκτησης των προνοµιούχων µετοχών από το ∆ηµόσιο και την πλήρη νοµιµοποίησή του ως κυρίου των 
προνοµιούχων µετοχών έναντι της Τράπεζας και οποιουδήποτε τρίτου και να παραδώσει στο ∆ηµόσιο 
οποιαδήποτε σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό του ζητηθεί, 

(β) να παραδώσει στο ∆ηµόσιο εντός 10 εργασίµων ηµερών από την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των 
οµολόγων στην Εταιρεία επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την κατά το 
άρθρο 11 ΚΝ 2190/1920 πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δια της εισφοράς των 
οµολόγων µαζί µε τα αποδεικτικά κατάθεσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προς 
καταχώρηση στο ΜΑΕ, 

(γ) να προβεί αµελλητί σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 στην ολοκλήρωση κάθε τυχόν 
υπολειπόµενης απαραίτητης νόµιµης ενέργειας για το διορισµό ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κ. 
Γεωργίου Ρίζου και να παραδώσει 1 ηµέρα από την έκδοσή τους στο ∆ηµόσιο επικυρωµένα αντίγραφα κάθε 
εγγράφου σχετικού µε τον εν λόγω διορισµό και την εκπλήρωση των νοµίµων διατυπώσεων δηµοσιότητας, 

(δ) να τηρεί τις υποχρεώσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου και σε κάθε περίπτωση που το ∆ηµόσιο τυχόν 
ζητεί εκάστοτε στο µέλλον εγγράφως το διορισµό νέου εκπροσώπου του στο διοικητικό του συµβούλιο σε 
αντικατάσταση του προηγουµένου, 

(ε) να ειδοποιεί εγγράφως το ∆ηµόσιο ως προς οποιοδήποτε θέµα αφορά την άσκηση δικαιωµάτων του από τις 
προνοµιούχες µετοχές και γενικά την ιδιότητά του ως προνοµιούχου µετόχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
Κ.Ν. 2190/1920 και µε τον τρόπο που ορίζεται στον Όρο 4 της σύµβασης,  
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(στ) γενικώς να τηρεί κάθε υποχρέωσή του που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3723/2008 και της υπ’ 
αριθµ. 54201/Β 2884/26.11.2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, είτε αναφέρεται στη 
σύµβαση είτε όχι. 

Οι προνοµιούχες µετοχές θα υπόκεινται σε επαναγορά από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 1 του ν. 3723/2008, του άρθρου 47 του ν. 3763/2009, της Απόφασης καθώς και κάθε άλλης εφαρµοστέας 
διάταξης της νοµοθεσίας. 

 

• Σύµβαση προµήθειας µε την «INFORMER Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

Η εν λόγω σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και της εταιρείας «INFORMER Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αφορά σε προµήθεια αδειών χρήσης του non stop module, web reporting εξοπλισµού, 
upgrade του Globus σε T24 και παροχής υπηρεσιών αναβάθµισης Globus σε Τ24. 

Η σύµβαση υπεγράφη την 30.6.2006 και αποτελεί συµπλήρωµα της από 10.04.2001 σύµβασης µεταξύ των δυο 
µερών για την προµήθεια του ολοκληρωµένου συστήµατος τραπεζικών εφαρµογών TEMENOS-GLOBUS, το 
οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στην Τράπεζα.  

Ειδικότερα, αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η πώληση, εγκατάσταση και λειτουργία αδειών χρήσης του 
module Non Stop T24 για 400 ταυτόχρονους χρήστες και του Συστήµατος Web Reporting για 50 ταυτόχρονους 
χρήστες, η αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος Globus σε Τ24, η πώληση και εγκατάσταση εξοπλισµού 
για το upgrade του Globus σε Τ24 και για την πλήρη και άρτια λειτουργία του Web Reporting και τέλος η παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του αναβαθµισµένου συστήµατος 
Globus, του συστήµατος module Non Stop T24 και του συστήµατος Web Reporting. 

Το ύψος της σύµβασης ανέρχεται σε €728.500, δίχως το ΦΠΑ και το κόστος συντήρησης. 

Η διάρκεια της έχει οριστεί σε καταρχήν έξι µήνες από την υπογραφή της, αλλά µπορεί να παραταθεί χωρίς 
πρόσθετο κόστος για την Τράπεζα αν αυτό επιβάλλεται από συγκεκριµένες συνθήκες και ειδικούς λόγους 
εφόσον δεν απαιτείται η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον προµηθευτή. Η σύµβαση παρατείνεται 
αυτοδίκαια εάν χρειασθούν τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή προσθήκες µετά τη διενέργεια των δοκιµών αποδοχής. 

Σηµειώνεται ότι µε το από 30.06.2008 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Εκχώρησης ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων 
Συµβάσεων µεταξύ της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», της εταιρείας TEMENOS CYPRUS LIMITED 
και της Τράπεζας, η INFORMER και η TEMENOS συµφώνησαν να προβεί η INFORMER στην εκχώρηση στην 
ΤΕΜΕΝΟS όλων των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις που έχει 
συνάψει µε την Τράπεζα, ήτοι της σύµβασης για προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος τραπεζικών 
εφαρµογών και υπηρεσιών υλοποίησης συντήρησης και υποστήριξης αυτού, της σύµβασης προµήθειας αδειών 
χρήσης του Non Stop module, Web reporting, εξοπλισµού upgrade του GLOBUS σε Τ24 και παροχής 
υπηρεσιών αναβάθµισης GLOBUS σε Τ24 (30/06.2006) και λοιπές σχετικές συµβάσεις. Ως ηµεροµηνία 
εκχώρησης συµφωνήθηκε η 30η Ιουνίου 2008.  

 

• Σύµβαση µε Θυγατρική 

Η εν λόγω σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και της «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής ο ∆ιαχειριστής) υπεγράφη την 01.10.2008. Με αυτήν η Τράπεζα αναθέτει 
στον ∆ιαχειριστή την παροχή υπηρεσιών asset management των ακινήτων, όπως αυτά απεικονίζονται στα 
οικεία Βιβλία της. Με την σύµβαση ορίζει τον ∆ιαχειριστή σαν νόµιµο και αποκλειστικό εκπρόσωπό της για την 
διαχείριση των ακινήτων αυτών. Η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να 
καταγγείλει τη σύµβαση αζηµίως, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης ενός µηνός. 

Η αµοιβή του ∆ιαχειριστή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ορίζεται ως εξής: 
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Το 1% ετησίως της εύλογης αξίας των ακινήτων, επιµεριζόµενο σε καταβολές κατά τρίµηνο. Επιπρόσθετα, 
προβλέπεται και προµήθεια εξαιρετικής επίδοσης ανά ακίνητο, ίση µε 25% της διαφοράς της τρέχουσας 
εµπορικής ή εύλογης αξίας στο τέλος του 2007 προσαυξηµένη κατά 5% για κάθε επόµενο έτος και µέγιστη 
προσαύξηση το 20%. Ασφαλώς, κατά τον υπολογισµό της ετήσιας προµήθειας εξαιρετικής απόδοσης 
λαµβάνονται υπόψη οι προµήθειες προηγούµενων ετών έτσι ώστε να µην υπάρξει διπλή αµοιβή για την ίδια 
υπεραξία. Από την 01.01.2009 και εντεύθεν η ελάχιστη µηνιαία αµοιβή θα αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση 
την απλή µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) κατά την 12µηνη περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου κάθε 
έτους συν 2 µονάδες. 

Σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητο στον ∆ιαχειριστή να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων 
συνεργατών αυτός δύναται να προβαίνει σε αναθέσεις στα πρόσωπα αυτά, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση 
της Τράπεζας, η οποία βαρύνεται και καταβάλλει τις σχετικές αµοιβές και δαπάνες. 

 

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση Τράπεζας, πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχει άλλη σύµβαση (εκτός από τις συµβάσεις 
που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που να έχει συναφθεί από οποιοδήποτε µέλος του 
Οµίλου ATTICA BANK και να περιέχει διατάξεις δυνάµει των οποίων ένα οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου 
ATTICA BANK έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσµευση που είναι σηµαντική για τον Όµιλο ATTICA BANK κατά 
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, δεν υφίστανται (α) οποιαδήποτε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, (β) 
οποιεσδήποτε άδειες εκµετάλλευσης, (γ) οποιεσδήποτε άλλες βιοµηχανικές, εµπορικές ή χρηµατοοικονοµικές 
συµβάσεις ή (δ) οποιεσδήποτε µέθοδοι µεταποίησης, που να είναι σηµαντικές για τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή την κερδοφορία της Τράπεζας πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

 

Πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα ενότητα κατά τη διάρκεια των δύο προηγουµένων ετών, η Τράπεζα ή 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Οµίλου, δεν είχε σηµαντικές συµβάσεις ως συµβαλλόµενο µέλος, σύµφωνα µε 
την παρ. 22 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  96 

 

3.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Βασική πηγή χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του Οµίλου της Τράπεζας, εκτός από τα ίδια κεφάλαιά του, 
είναι οι καταθέσεις των πελατών του. Επίσης, διαθέτει επαρκή όρια δανεισµού από τη διατραπεζική αγορά για 
την κάλυψη τυχόν χρηµατοδοτικών αναγκών του. 

 

Στην διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας µε σκοπό την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των εργασιών της 
Τράπεζας συµβάλλει καθοριστικά η συµµετοχή του Οµίλου στο κρατικό πρόγραµµα ρευστότητας της Ελληνικής 
Οικονοµίας. Το ποσό που αναλογεί στην Τράπεζα από το πρόγραµµα αυτό ανέρχεται σε €628,6 εκ. από το 
οποίο ήδη έχει ληφθεί ποσό €200 εκ., µέσω ειδικής έκδοσης οµολόγου και €100,2 εκ. µέσω αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύµφωνα µε απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
που πραγµατοποιήθηκε στις 8/1/2009 , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1, του ν. 
3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». Οι µετοχές αυτές καλύφθηκαν αποκλειστικά και µόνον 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε της διατάξεις του ν. 3723/2008.  

 

Η Τράπεζα, το µήνα Νοέµβριο του 2008, ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ποσού € 
388 εκατ. µε την έκδοση οµολόγου ύψους € 353 εκατ. Η έκδοση των οµολόγων πραγµατοποιήθηκε από την 
εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε για αυτό µε την επωνυµία «Stegasis Mortgage 
Finance plc.». Σκοπός της τιτλοποίησης ήταν η µείωση του κόστους χρήµατος µε την παράλληλη διατήρηση 
ικανοποιητικής ρευστότητας για την Τράπεζα και το οµόλογο διατέθηκε ως ενέχυρο για αναχρηµατοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 16ης Απριλίου 2008 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος €0,10 ανά 
µετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Μαΐου 2008 αποφάσισε την 
επανεπένδυση του µερίσµατος, κατά την διακριτική ευχέρεια των µετόχων, για την ενίσχυση των ιδίων 
κεφαλαίων της Τράπεζας. Το δικαίωµα αυτό άσκησαν 1.249 µέτοχοι για την απόκτηση συνολικά 3.543.603 νέων 
µετοχών της Τράπεζας µε τιµή διάθεσης 3,17 ευρώ. Κατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε 
κατά € 1.240.261,05 , και διαµορφώθηκε σε € 47.483.890,65 . Η δε διαφορά από την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου ποσού € 9.992.960,46 ήχθη στο λογαριασµό διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το 
σύνολο των µετοχών µετά την εν λόγω αύξηση ανήλθε σε 135.668.259 µετοχές.  

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας η οποία συνεκλήθη την 7η Μαρτίου 2007, αποφάσισε 
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 17.341.361,10, µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 
49.546.746 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστης. Η αύξηση κατά €148,6 εκατ., η οποία καλύφθηκε 
στο σύνολό της, ολοκληρώθηκε την 18η Ιουνίου 2007.  
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3.13.1 Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές Χρήσεων 2006-2008 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ταµειακές ροές του Οµίλου κατά τις περιόδους 1/1-31/12/2006, 
1/1-31/12/2007 και 1/1-31/12/2008 σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 (ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 2008 

 Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  92.772 51.036 138.141 

 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (25.961) 21.418 (64.069) 

 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 147.282 (50.947) 

 Επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα 0 0 0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων 66.811 219.736 23.124 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σηµείωσαν άνοδο, κατά τη χρήση 2008 κυρίως ως 
αποτέλεσµα αύξησης των υποχρεώσεων προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα που αναπληρώνουν τη µείωση των 
καταθέσεων των πελατών. 

Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €64.069 χιλ. έναντι εισροών €21.418 χιλ. τη χρήση 2007 
κυρίως λόγω προσθηκών στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση. 

Οι ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν το 2008 σε €50.947 χιλ. και αφορούν κατά 
κύριο λόγο στην υποχρέωση αποπληρωµής πιστωτικών τίτλων. Οι ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες κατά τη χρήση 2007 ανήλθαν σε €147.282 χιλ. και αφορούν κυρίως στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσης. 

Το ταµείο και τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου κατά την 31/12/2008, την 31/12/2007 και 
31/12/2006 έχουν ως εξής: 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 (ποσά σε € χιλ. ) 2006 2007 2008 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 404.722 559.855 627.125 
Ταµείο και επιταγές εισπρακτέες 75.670 120.694 85.391 
∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 23.757 42.935 35.353 
∆εσµευµένες καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 800 1.200 0 
Σύνολο 504.949 724.684. 747.869 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
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3.13.2 Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές Περιόδου 1/1-30/6/2009 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ταµειακές ροές του Οµίλου για το α’ εξάµηνο του 2009 και το 
α΄ εξάµηνο του 2008 αντίστοιχα: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 (ποσά σε € χιλ. ) 30/6/2008 30/6/2009 

 Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  54.653 330.234 
 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (48.826) (48.066) 
 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (11.958) (11.803) 
 Επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα 0 0 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων (6.131) 270.364 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 

3.13.3 Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων 

A. Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εκδότριας δεν υφίστανται περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων οι 
οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά, κατά άµεσο ή έµµεσο τρόπο τις δραστηριότητες του 
Οµίλου, πλην όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών.  

B. Επιπρόσθετα, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ. Γ. ∆εληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791) και ∆. Μελάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
22001) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε, αναφέρουν τα εξής: 

«Σύµφωνα µε την επιστολή παραστάσεων της διοίκησης της ATTICA BANK προς εµάς, τον διενεργηθέντα 
έλεγχο των χρήσεων 2006 έως και 2008, καθώς και από τα στοιχεία και πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη µας, 
δεν υπήρξαν περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά, 
κατά άµεσο ή έµµεσο τρόπο τις δραστηριότητες του Οµίλου µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της έκθεσής µας, 
πλην όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο των Τραπεζών συµπεριλαµβανοµένων και των 
περιορισµών που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της 
οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης.» 

Πληροφορίες για τους περιορισµούς στην χρήση κεφαλαίων από το θεσµικό πλαίσιο παρατίθενται στην ενότητα 
3.22.3 «Θεσµικό Πλαίσιο». 

Περαιτέρω πληροφορίες για την κεφαλαιακή διάρθρωση και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου 
της ATTICA BANK, παρατίθενται στην ενότητα 4.1.2 «Ίδια Κεφάλαια & Χρέος» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  

 

3.13.4 ∆ιαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του Οµίλου ATTICA BANK είναι ο 
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας και κεφαλαιακής 
επάρκειας. Η Τράπεζα εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, ενώ 
ταυτόχρονα παρακολουθεί τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από όλα τα χρηµατοπιστωτικά της µέσα. 
Αναλυτική περιγραφή των εν λόγω κινδύνων παρατίθεται στην ενότητα 2 µε τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» 
καθώς και στη Σηµείωση 42 «∆ιαχείριση Κινδύνων» που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008 µε βάση τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 
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Ακολούθως παρατίθενται τα µέσα υπόλοιπα των κυριότερων τοκοφόρων στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού 
της Τράπεζας για την τριετία 2006-2008 και το α’ εξάµηνο 2009, µε το αντίστοιχο συγκρίσιµο (ποσά σε €): 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 266.613.217 2,83% 7.659.709 358.275.125 3,97% 14.424.958 224.928.056 3,92% 8.967.422

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 1.403.555.113 6,63% 94.357.654 1.769.875.741 7,25% 130.153.360 2.301.832.530 7,61% 177.983.077

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 299.358.015 4,98% 15.105.827 413.104.279 5,08% 21.259.550 522.202.245 4,92% 26.109.171

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 289.318.825 9,67% 28.365.325 353.392.210 9,42% 33.754.941 375.126.236 10,30% 39.293.395

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 2.258.845.170 6,35% 145.488.515 2.894.647.355 6,80% 199.592.809 3.424.089.067 7,25% 252.353.065

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ
TOKOΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 174.319.124 2,96% 5.229.668 287.729.315 3,94% 11.480.894 578.788.111 4,02% 23.631.743

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 557.306.840 1,78% 10.078.532 499.614.889 2,02% 10.211.961 475.426.862 2,13% 10.308.162

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 373.402.319 1,32% 5.009.916 367.333.958 1,68% 6.241.325 405.759.990 2,09% 8.636.255

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.162.040.827 3,18% 37.434.298 1.635.328.382 4,15% 68.781.304 1.905.337.983 5,13% 99.332.359

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 100.000.000 4,30% 4.359.250 149.650.652 5,52% 8.372.629 128.582.653 6,42% 8.388.010

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 2.367.069.110 2,59% 62.111.664 2.939.657.196 3,53% 105.088.113 3.493.895.599 4,23% 150.296.529

2006 2007 2008

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ

TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ

TOKOΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 231.582.794 4,22% 4.941.509 447.370.166 1,40% 3.149.804

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 2.151.566.987 7,36% 80.019.359 2.364.794.114 6,69% 79.538.955

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 493.918.572 5,07% 12.659.170 573.224.289 4,35% 12.525.562

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 370.736.267 10,29% 19.284.366 321.939.920 9,69% 15.685.819

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 3.247.804.620 7,12% 116.904.404 3.707.328.489 5,95% 110.900.140

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ

TOKOΣ

MΕΣΟ 

YΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΣΟ 

EΠITΟΚΙΟ

TOKOΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 508.337.761 4,18% 10.732.012 726.500.000 1,46% 5.349.329

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 487.660.853 2,04% 5.031.216 340.875.040 0,97% 1.657.893

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 405.737.601 2,01% 4.113.241 490.338.495 1,75% 4.323.504

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.749.173.796 4,71% 41.630.293 2.330.572.216 4,55% 53.351.173

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 144.595.707 6,07% 4.434.025 99.970.657 5,16% 2.595.696

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 3.295.505.718 3,96% 65.940.787 3.988.256.408 3,36% 67.277.595

A΄6MHNO 2008 A΄6MHNO 2009

 
Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 
Σηµ: Τα µέσα υπόλοιπα έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµητικό µέσο όρο των ηµερησίων υπολοίπων για κάθε περίοδο. 

  

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανέρχεται σε 1,00% για το α’ εξάµηνο του 2009, 2,61% για το 2008, έναντι 
2,82% για το 2007 και 3,17% για το 2006 και προέκυψε από το λόγο των καθαρών εσόδων από τόκους των 
αντίστοιχων περιόδων προς τον µέσο όρο των ακόλουθων τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού: 

 2006 2007 2008 
1/1-

30/6/2009 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους (ποσά σε χιλ. €) 83.220 93.390 103.467 45.311 
     

 
MO 

31/12/2005-
31/12/2006 

MO 
31/12/2006-
31/12/2007 

MO 
31/12/2007-
31/12/2008 

MO 
31/12/2008-
30/6/2009 

Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού 
(ποσά σε χιλ. €) 

    

Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 96.769 132.528 142.787 130.985 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 374.720 482.288 593.490 752.066 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από 
προβλέψεις) 

2.051.712 2.608.244 3.143.211 3.498.079 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εύλογης αξίας µέσω 
αποτελεσµάτων (έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης) 

4.979 9.572 6.040 1.000 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση στην εύλογη 73.096 49.454 60.800 156.072 
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αξία (έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης) 
Χρεόγραφα επενδύσεων έως τη λήξη 27.064 24.467 16.960 11.959 
Παράγωγα 64 36 174 156 

Σύνολο 2.628.405 3.306.589 3.963.462 4.550.316 

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (ΝΙΜ) 3,17% 2,82% 2,61% 1,00%* 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 
Σηµ: Τα µέσα υπόλοιπα έχουν υπολογιστεί ως ο µέσος όρος των υπολοίπων στην αρχή και στο τέλος έκαστης περιόδου. 

*Σηµ.: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εξαµήνου υπολογίζεται µε βάση τα κέρδη 6µήνου, µη ετησιοποιηµένα, και 
συνεπώς δεν µπορούν να συγκριθούν µε τους ετήσιους δείκτες.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις χορηγήσεις απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους των οφειλετών να 
αποπληρώσουν εντός των συµβατικών της προθεσµιών µέρος ή το σύνολο των οφειλών της. Οι πιστωτικοί 
κίνδυνοι οµοειδών λογαριασµών παρακολουθούνται σε ενοποιηµένη βάση. Οι µέθοδοι αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων (Credit Rating) διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κατηγορίες 
των δανειοδοτούµενων και βασίζονται, τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά στοιχεία. Το χαρτοφυλάκιο 
δανείων του Οµίλου αναλύεται µε βάση εκτιµήσεις για την φερεγγυότητα του πιστοδοτούµενου, τον κλάδο της 
οικονοµίας και τις εξασφαλίσεις του Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου είναι διασπαρµένος σε 
διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Ο Όµιλος ως γενική αρχή λαµβάνει εξασφαλίσεις για τις πιστοδοτήσεις τις 
οποίες χορηγεί. Οι εξασφαλίσεις αυτές συνίστανται κυρίως σε υποθήκες ακινήτων, ενέχυρα, και εκχώρηση 
απαιτήσεων. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή κινδύνου και η συστηµατική παρακολούθηση καθώς 
και η αποτελεσµατική διαχείρισή του θεωρείται πρωταρχικός στόχος του Οµίλου. Για σκοπούς καλύτερης 
διαχείρισης υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών του Οµίλου και παρακολούθηση 
συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών µονάδων µε τις πολιτικές αυτές. 

 

Στις χορηγήσεις της καταναλωτικής πίστης εφαρµόζεται σύστηµα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
των πελατών (credit scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα δανειακά προϊόντα. 

 

Μεγάλη έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων στον τοµέα των επιχειρηµατικών 
δανείων και στον τοµέα της καταναλωτικής-στεγαστικής πίστης, όπου χρησιµοποιούνται αναπτυγµένα 
συστήµατα για την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση των πιστούχων µε βάση ποσοτικά και 
ποιοτικά κριτήρια.  

 

Για τις επιχειρήσεις λαµβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α «ICAP 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί από την ΤτΕ σύµφωνα µε την απόφαση 262/8/26.6.2008. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα 
αξιολόγησης κατατάσσει τις εταιρείες σε βαθµίδες πιστοληπτικής ικανότητας (rating) και βοηθά στην 
ορθολογιστική τιµολόγηση σύµφωνα µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. 

 

Για την έγκριση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου των δανείων αρµοδιότητα έχουν οι ∆ιευθύνσεις οι οποίες είναι 
ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές µονάδες εσόδων της Τράπεζας. Για δε τις χορηγήσεις που ξεπερνούν τα 
εγκριτικά όρια των ∆/νσεων αυτών αρµοδιότητα έχει το Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων ή το ∆Σ της Τράπεζας.  
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Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πιστούχους διενεργούνται όταν υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις ότι καθίσταται αµφίβολη η είσπραξη µέρους ή συνόλου των οφειλοµένων ποσών. Για τον 
υπολογισµό της αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων ο Όµιλος διενεργεί κάθε ηµεροµηνία συντάξεως 
οικονοµικών καταστάσεων έλεγχο αποµείωσης (impairment test).  

 

Ο καθορισµός των ορίων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο γίνεται µε κριτήριο την ορθολογική διασπορά των 
κεφαλαίων του Οµίλου και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, σε 
γεωγραφικές περιοχές ή σε συνδεδεµένα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 
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Κίνδυνος Αγοράς 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς που προέρχονται από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών εξαιτίας δυσµενών αλλαγών στις µεταβλητές της αγοράς όπως αλλαγές στα 
επιτόκια, στις χρηµατιστηριακές αξίες και στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

Ο Όµιλος έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγµάτευσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων αναφορικά µε τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς. Στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς 
αναπτύσσονται τεχνικές για την αντιστάθµιση των κινδύνων αυτών και παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα 
των αντισταθµίσεων και των τεχνικών µείωσης κινδύνου στα πλαίσια της πολιτικής και της διαχείρισης των 
ορίων που έχουν καθορισθεί από το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. 

 

Ο Όµιλος έχει θέσει όρια για την µέγιστη συναλλαγµατική έκθεση του, ανά νόµισµα, τα οποία και 
παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Ο Όµιλος συχνά αντισταθµίζει το µεγαλύτερο µέρος του κινδύνου αυτού, 
τηρώντας αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ίδιο νόµισµα. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η έκθεση του Οµίλου 
ATTICA BANK στον κίνδυνο συναλλάγµατος κατά την 31.12.2008: 

Κίνδυνος Συναλλάγµατος 31/12/2008 

(ποσά σε χιλ. €) EUR USD GBP JPY ΛΟΙΠΑ Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού 4.428.341 82.584 5.051 (273) 4.566 4.520.269 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.103.067 83.080 5.198 5 4.560 4.195.911 

Καθαρή συναλλαγµατική θέση 323.874 (496) (147) (278) 5 324.358 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τη χρήση 
2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο Όµιλος εκτιµά το µέγεθος του συναλλαγµατικού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει 
στο ετήσιο αποτέλεσµα από µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Με βάση τις σχετικές µετρήσεις τις 
οποίες προέβη ο Όµιλος στα υπόλοιπα των λογαριασµών όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2008 
κατεδείχθη ότι σε περίπτωση µεταβολής κατά συν (+) / πλην (-) 6% για τα κύρια νοµίσµατα και κατά συν (+) / 
πλην (-) 20% για τα δευτερεύοντα, θα προκαλέσει ζηµίες ύψους 44 χιλ. €. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ως «επιτοκιακό κίνδυνο» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις µεταβολές 
στην αγορά επιτοκίων χρήµατος. 

 

Ο Όµιλος παρακολουθεί συστηµατικά τον επιτοκιακό κίνδυνο, και χρησιµοποιεί διάφορα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την αντιστάθµιση του.  

 

Για τον επιτοκιακό κίνδυνο χρησιµοποιούνται µέθοδοι µέτρησης του κινδύνου επιτοκίου που σχετίζονται µε τον 
κίνδυνο επανατιµολόγησης (repricing risk), τον κίνδυνο καµπυλών απόδοσης (yield curve risk), τον κίνδυνο 
βάσης (basis risk) και τον κίνδυνο προαίρεσης (optionality). 
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Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται ο βαθµός έκθεσης του Οµίλου την 31/12/2008 στα επιτόκια σύµφωνα µε την 
ανάλυση του επιτοκιακού ανοίγµατος. 

 

Κίνδυνος Επιτοκίου 31/12/2008 

  Έως Από 1 µήνα Από 3 µήνες Από 1 έτος Πλέον των Σύνολο 

(ποσά σε χιλ. €) 1 µήνα έως 3 µήνες έως 1 έτος έως 5 έτη 5 ετών   

Σύνολο Ενεργητικού 2.851.711 605.336 251.737 568.532 77.988 4.355.304 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.831.010 797.974 484.466 4 0 4.113.454 

Καθαρό Άνοιγµα 20.700 (192.638) (232.729) 568.527 77.988 241.850 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τη χρήση 
2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο Όµιλος εκτιµά το µέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο 
ετήσιο αποτέλεσµα από µεταβολή της καµπύλης των επιτοκίων σε όλα τα νοµίσµατα. Με βάση τις σχετικές 
µετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όµιλος στα υπόλοιπα των λογαριασµών όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 
31/12/2008 κατεδείχθη ότι σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων κατά 100 µονάδες, θα προκαλέσει ζηµίες στον 
Όµιλο ύψους €3,14 εκατ.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουµε το ενδεχόµενο αδυναµίας του Οµίλου να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, 
τις τρέχουσες και µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές - λόγω έλλειψης 
της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαµβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης 
επαναχρηµατοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του 
Ενεργητικού.  

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας του Οµίλου επικεντρώνεται στην διαχείριση ταµειακών ροών και 
εκροών για κάθε χρονική περίοδο, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες να έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις ταµειακές του υποχρεώσεις.  

Οι εποπτικές αρχές έχουν καθορίσει δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας, µε δικά τους κριτήρια, προκειµένου να 
ελέγχεται το καθαρό άνοιγµα ρευστότητας. Παρατίθεται Ανάλυση Ανοίγµατος Ρευστότητας (Liquidity Gap 
Analysis) προκειµένου να εξασφαλιστεί µια εικόνα των αναµενόµενων χρηµατοροών που προκύπτουν από τα 
στοιχεία Ενεργητικού & Παθητικού, ανά χρονική περίοδο. Σε περιπτώσεις υποχρεώσεων ή απαιτήσεων χωρίς 
συµβατική ηµεροµηνία λήξης, αυτές κατατάσσονται στην χρονική περίοδο έως ένα µήνα.  

 

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει µια ανάλυση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου ATTICA BANK 
σε κατηγορίες ληκτότητας µε βάση το υπόλοιπο χρόνο αποπληρωµής: 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 31/12/2008 

  Έως Από 1 µήνα Από 3 µήνες Από 1 έτος Πλέον των Σύνολο 

(ποσά σε χιλ. €) 1 µήνα έως 3 µήνες έως 1 έτος έως 5 έτη 5 ετών   

Ρευστότητα Στοιχείων Ενεργητικού 731.664 81.133 1.543.688 957.730 1.206.053 4.520.269 

Ρευστότητα Στοιχείων 
Υποχρεώσεων 2.879.881 798.981 396.270 14.254 106.525 4.195.911 

Καθαρή ∆ιαφορά Ρευστότητας  (2.148.217) (717.848) 1.147.419 943.476 1.099.528 324.358 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τη χρήση 
2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  104 

 

Ο Όµιλος δίνει έµφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί µέσα από τις πολιτικές του να τις 
διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηµατοδότησης του. Επιπλέον µέσα στο 2008 ο Όµιλος προέβη στην πρώτη 
τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ελαττώνοντας έτσι την εξάρτησή του από τρίτους για την παροχή 
ρευστότητας. 

 

3.13.5 Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρείας ή του Οµίλου 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι δεν έλαβε χώρα καµία σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή 
εµπορική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου µετά την 30/6/2009.  

 

 

3.13.6 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

Εκτός Ισολογισµού υποχρεώσεις και δεσµεύσεις στοιχείων Ενεργητικού 

Στο σύνηθες πλαίσιο δραστηριοτήτων της Τράπεζας, η ATTICA BANK παρέχει σε πελάτες της υπηρεσίες 
διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως, από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις, οι οποίες 
εµπεριέχουν εξωλογιστικό χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Τέτοιου είδους υποχρεώσεις µπορεί να προκύψουν από 
ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, όπου η ATTICA BANK συµφωνεί να προβεί σε 
πληρωµή στην περίπτωση που κάποιος πελάτης της βρεθεί σε αδυναµία να καλύψει τις υποχρεώσεις του προς 
τρίτα µέρη. Για αυτού του είδους τις υπηρεσίες, η ATTICA BANK A.T.E. λαµβάνει από τους πελάτες της 
δεσµεύσεις και καλύψεις όσον αφορά τον ενδεχόµενο κίνδυνο που µπορεί να ανακύψει από τη µη τήρηση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων. 

Ο Όµιλος κάνει χρήση της Τυποποιηµένης Προσέγγισης για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
τον πιστωτικό κίνδυνο των εκτός ισολογισµού στοιχείων (Π∆ΤΕ 2588/20.8.2007). Όσον αφορά την χρήση 
τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου η Τράπεζα εφαρµόζει την Αναλυτική Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών 
Εξασφαλίσεων (παρ ΣΤ.20 της Π∆ΤΕ 2588/20.8.2007). 

 

Ειδική µέριµνα λαµβάνεται επίσης για τα µη αντληθέντα πιστωτικά όρια που αφορούν όρια τα οποία δεν 
µπορούν να ακυρωθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή αδυναµία των αντισυµβαλλοµένων να 
εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

 

Όσον αφορά τον Πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου που αφορά σε εκτός ισολογισµού στοιχεία, ο Όµιλος 
προσδιορίζει την αξία ανοίγµατος για τις ανωτέρω συναλλαγές µε την χρήση της µεθόδου Αποτίµησης µε Βάση 
Τρέχουσες Τιµές Αγοράς (Mark to Market Method) όπως καθορίζεται στο τµήµα Β της Π∆ΤΕ 2594/20.8.2007. 

Την 31/12/2008, η Τράπεζα είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υψηλού κινδύνου (άνευ εξασφαλίσεων που 
αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων) και ενέγγυες πιστώσεις υψηλού κινδύνου συνολικού ύψους € 6.175 χιλ. 
Συνολικά, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων, την 
31/12/2008, η Τράπεζα είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές ύψους €495.485 χιλ. και ενέγγυες πιστώσεις ύψους 
€25.658 χιλ. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν απεικονίζονται σε λογαριασµούς Ενεργητικού / Παθητικού, αλλά αποτελούν 
λογαριασµούς εκτός Ισολογισµού και παρατίθενται αναλυτικά στην ενότητα 41 «Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 
δεσµεύσεις» των σηµειώσεων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008. 
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Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2005, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο 
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008. 

 

Η εταιρεία «Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών και Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών Υπηρεσιών 
και Ανάπτυξης Υψηλής τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες» µε την διαδικασία της 
περαίωσης έκλεισε τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 2003-2006, καταβάλλοντας ποσό € 2.280,00 στις 
12/11/2008, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 και 2008 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 
1.000,00 ευρώ. 

 

Η εταιρεία «Attica Wealth management ΑΕ∆ΑΚ», µε την διαδικασία της περαίωσης έκλεισε τις φορολογικά 
ανέλεγκτες χρήσεις 2002-2006 καταβάλλοντας ποσό € 7.706,18 στις 7/11/2008, ενώ για τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 2007-2008 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 21.293,82.  

 

Η εταιρεία «Άττικα Βέντσουρς Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση που έληξε την 31/12/2006.  

 

Σχετικά µε την εταιρεία «Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Οµίλου Attica Bank» εντός του πρώτου τριµήνου 
του 2009 έχει ολοκληρωθεί η περαίωση για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση που έληξε την 31/12/2006, ενώ 
ανέλεγκτες φορολογικά, παραµένουν οι δύο επόµενες χρήσεις της 2007 και 2008.  

 

Επίσης, η εταιρεία «Attica Funds PLC» (για την οποία δεν έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές αρχές) 
δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά εκ συστάσεώς της.  

 

Η θυγατρική εταιρεία «Attica Bank Properties Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Ακινήτων» έκλεισε την πρώτη 
υπερδωδεκάµηνη χρήση της την 31/12/2008, η οποία και παραµένει ανέλεγκτη φορολογικά.  

 

Επίσης, η ειδικού σκοπού εταιρεία «Stegasis Mortgage Finance plc» ιδρύθηκε εντός του 2008 και ως εκ τούτου 
δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. 

 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, οι εταιρείες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη την 30.06.2009 ύψους € 
1.896.976,32, το ύψος της οποίας θεωρείται επαρκές για την κάλυψη πιθανών πρόσθετων µελλοντικών 
υποχρεώσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών.  
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3.13.7 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 

Η ATTICA BANK, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι υποχρεωµένη να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις περί κεφαλαιακής επάρκειας- φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδας, οι 
οποίες στηρίζονται στους κανόνες που θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας η οποία εδρεύει στην Τράπεζα ∆ιεθνών 
∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements- BIS). Οι εν λόγω διατάξεις υποχρεώνουν την Τράπεζα να 
τηρεί επαρκή επίπεδα ιδίων κεφαλαίων έναντι των θέσεών της σε στοιχεία ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο για 
αυτή καθώς και σε εκτός ισολογισµού στοιχεία.  

 

Από την 1/1/2008, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να ακολουθούν τις νέες κοινοτικές οδηγίες που έθεσε η 
Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική Εποπτεία τον Ιούνιο του 2006. Με το Ν.3601/1.8.2007 
ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύµατα (L177/30.6.2006) και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των 
Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και πιστωτικών ιδρυµάτων (L177/30.6.2006).  

 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες η Τράπεζα της Ελλάδος θέσπισε τις εξής νέες Πράξεις ∆ιοικητή: Π∆/ΤΕ 
2587/20.82007, 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2591/20.8.2007, 2592/20.8.2007, 
2593/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2595/20.8.2007 και 2596/20.8.2007 και 2598/2007. 

 

Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα υποχρεούνται να διατηρούν 
µονίµως συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8% κατ’ ελάχιστο. Στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος 
δείκτης κατέλθει του 8%, η Τράπεζα της Ελλάδας µεριµνά ώστε το οικείο πιστωτικό ίδρυµα να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα, για να επαναφέρει, το ταχύτερο δυνατό, τον εν λόγω συντελεστή στο ελάχιστο όριο. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, σε ενοποιηµένη βάση, ενός 
πιστωτικού ιδρύµατος ορίζεται ως: 

 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας= Ίδια Κεφάλαια / [Άθροισµα των σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων 
ενεργητικού (σύµφωνα µε τις οδηγίες της bis) καθώς και των εκτός 
ισολογισµού στοιχείων] 

 

Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια διακρίνονται σε: 

� Κεφάλαια Tier I: Περιλαµβάνουν ενδεικτικά το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, τα αποθεµατικά και τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µείον τις τυχόν ζηµίες χρήσης 
και παρελθουσών χρήσεων και την αξία των τυχόν ιδίων µετοχών. 

� Κεφάλαια Tier IΙ: Περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή και τα δάνεια 
µειωµένης εξασφάλισης.  

 

Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ υπ. αριθµ. 2606/21.2.2008, πιστωτικά ιδρύµατα που 
αποτελούν µητρικές επιχειρήσεις άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων υπάγονται, σύµφωνα µε το 
Ν.3601/1.8.2007, σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  107 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα ίδια κεφάλαια και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας- συντελεστές 
φερεγγυότητας του Οµίλου της ATTICA BANK, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδας: 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 30/6/2009 

Μετοχικό Κεφάλαιο 28.902 46.244 47.617 47.617 
Αποθεµατικά Κεφάλαια 6.467 2.046 1.967 3.999 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 108.248 238.539 249.611 249.611 
Αποτελέσµατα εις νέον 10.115 23.875 25.174 27.008 
Αποθεµατικό στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 1.401 5.480 10.580 9.733 
Στοιχεία εξοµοιούµενα µε το Μετοχικό Κεφάλαιο (Ν.3723/2008) 0 0 0 99.098 
πρόβλεψη µερίσµατος  (6.606) (295) (1.093) 
αναλογία αναλογιστικών ελλειµµάτων προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 13.782 13.782 8.269 8.269 
Ίδιες µετοχές   (11) (102) 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα   (1.742) (4.665) 
Αποθεµατικό αποτίµησης παγίων περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία τους (6.471)     
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 1 1 1 
Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων   0    
Αναπόσβεστη αξία άυλων παγίων στοιχείων (7.291) (7.829) (12.628) (12.186) 

Μετοχές πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ποσοστού άνω 
του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών   (4.667) (4.794) 
Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier I Capital) 155.153 315.531 323.875 422.496 

Κύρια Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier II Capital)      

Αποθεµατικό αποτίµησης παγίων περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία τους 6.471   2.099 
Υπεραξία από επενδυτικά ακίνητα στην εύλογη αξία  3.171 784   

Αναλογία αναλογιστικών ελλειµµάτων προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών (13.782) (13.782) (8.269) (8.269) 

Πρόσθετα Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Lower Tier II Capital)      
Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης ορισµένης διάρκειας 77.576 99.478 99.541 94.263 
Αφαιρετικά στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων       

Μετοχές πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ποσοστού άνω 
του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών   (4.667) (4.794) 
Σύνολο Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier II) 70.265 88.868 87.388 83.299 

       
Μείον:      

Μετοχές πιστωτικών & χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ποσοστού κάτω 
του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών που υπερβαίνουν 
συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. (4.247)     
Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 221.172 404.398 411.263 505.795 

       
∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΤIER I) 6,1% 9,9% 9,7% 12,5% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 8,3% 12,6% 11,2% 14,0% 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 8,8% 13,2% 12,4% 14,9% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Για τις χρήσεις 2006 έως 2008, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της 
περιόδου 1/1-30/6/2009 αφορούν σε µη δηµοσιευµένα στοιχεία της Τράπεζας. 
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Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 30/6/2009 ανήλθε σε 14,0%, έναντι 11,2% την 
31.12.2008, 12,6% την 31/12/2007 και 8,3% την 31/12/2006. Σύµφωνα µε τους κανόνες της Τράπεζας της 
Ελλάδος, απαιτείται ως ελάχιστη κεφαλαιακή βάση το 8% των σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων 
ενεργητικού.  

 

∆ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε Μετρητά της Τράπεζας  

Η Τράπεζα προέβη κατά το 2007 σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Τα κεφάλαια καθαρού 
ποσού € 147.281.760,07 (αύξηση κεφαλαίων €148.640.238,00 µείον έξοδα €1.358.477,93) που αντλήθηκαν από 
την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίσθηκε µε την από 07.03.2007 Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, διατέθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας 
της Τράπεζας. Ακολούθως παρατίθεται ο σχετικός πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(ποσά σε €) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 18.06.2007 ΕΩΣ 30.06.2007 

1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Τράπεζας 147.281.760,07 147.281.760,07 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  147.281.760,07 147.281.760,07 

Σηµείωση: 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διατέθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση 

της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό 

∆ελτίο. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την περίοδο που έληξε την 30.06.2007. 

Για την διάθεση των ανωτέρω ανληθέντων κεφαλαίων συντάχθηκε η από 01.8.2007 έκθεση ευρηµάτων 
προσυµφωνηµένων διαδικασιών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας από τους ορκωτούς ελεγκτές-
λογιστές κα Αθανασία Αραµπατζή (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12821) και κ. Γεώργιο ∆εληγιάννη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15791) της 
ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο. 

«Έκθεση Ευρηµάτων Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

«∆ιενεργήσαµε τις παρακάτω προσυµφωνηµένες διαδικασίες σχετικά µε την Κατάσταση «∆ιάθεση αντληθέντων 
κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά» της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (η Τράπεζα). Η 
κατάρτιση της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της ∆ιοίκησης της Τράπεζας. ∆ική µας ευθύνη είναι η διενέργεια 
προσυµφωνηµένης εργασίας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Παρεµφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο 
ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά 
για να επιβεβαιώσουµε ότι τα κονδύλια που εµφανίζονται στον «Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων», προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 και συνοψίζονται ως 
εξής:  

1.Επιβεβαιώσαµε ότι τα στοιχεία της στήλης «Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων» προκύπτουν από το 
ενηµερωτικό δελτίο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. µε ηµεροµηνία 17 Μαΐου 2007.  

2.Επιβεβαιώσαµε ότι τα στοιχεία της στήλης «Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων» προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Τράπεζας.  

3.∆ιαπιστώσαµε ότι δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες δε συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης. Εάν είχαν διενεργηθεί επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαµε 
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διενεργήσει διαδικασίες ελέγχου ή επισκόπησης των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης µπορεί να είχαν υποπέσει 
στην αντίληψή µας θέµατα πέραν αυτών που αναφέρονται στην έκθεση µας. Η έκθεσή µας αυτή παρέχεται 
αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια της τήρησης των 
υποχρεώσεων της προς τις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή της για άλλους 
σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν εκτείνεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας στο σύνολό της.» 

 

 

3.13.8 Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση  

 

Σύµφωνα µε ενηµέρωση της εταιρείας Moody's προς την ATTICA BANK µε ηµεροµηνία 29/10/2008, στα πλαίσια 
της αλλαγής µεθοδολογίας της πιστοληπτικής διαβάθµισης των πιστωτικών ιδρυµάτων παγκοσµίως, η Moody’s 
επαναξιολόγησε τις διαβαθµίσεις όλων των ελληνικών τραπεζών. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η 
πιστοληπτική διαβάθµιση της Τράπεζας όπως επικοινωνήθηκε από το διεθνή οίκο Moody’s Investors Service 
(«Moody’s») την 29/10/2008:  

 

∆ιεθνής Οίκος 

Αξιολόγησης 

Πιστοληπτική 

∆ιαβάθµιση 

µακροπρόθεσµων 

καταθέσεων (σε 

τοπικό νόµισµα) 

Πιστοληπτική 

∆ιαβάθµιση 

µακροπρόθεσµων 

καταθέσεων (σε Ξ.Ν.) 

∆ιαβάθµιση Χρέους 

Μειωµένης 

Εξασφαλίσεως 

Χρηµατοο

ικονοµική 

Θέση 

Προοπτική 
Ηµεροµηνία 

Πιστοποίησης 

Moody’s Ba1/NP Ba1/NP Ba2 D Σταθερή 29/10/2008 

Πηγή: Στοιχεία Τράπεζας από σχετικό ∆ελτίο Τύπου του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s  
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3.14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  

 

Το 2008 ήταν µια κρίσιµη χρονιά για την Τράπεζα κυρίως γιατί ήταν µια κρίσιµη χρονιά για το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η επιβράδυνση της 
οικονοµικής δραστηριότητας σχεδόν παγκοσµίως και η σηµαντική αύξηση του κόστους χρήµατος και κεφαλαίου, 
επηρέασαν αρνητικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Τράπεζας. 

 

Η πορεία της Τράπεζας το 2008 θα µπορούσε να χωριστεί σε δύο περιόδους: Στην πρώτη περίοδο, µέχρι τον 
Σεπτέµβριο του 2008, η Τράπεζα εµφάνισε ιδιαίτερα σηµαντική άνοδο µεγεθών και αποτελεσµάτων, σε αντίθεση 
µε τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες. 

 

Στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή στο τελευταίο τρίµηνο του έτους, οι κρίσεις ρευστότητας και εµπιστοσύνης που 
χτύπησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ανέβασαν το κόστος χρήµατος και κεφαλαίων σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα και µείωσαν δραµατικά τα διαθέσιµα κεφάλαια στην αγορά.  

 

Χάρη στα µέτρα που είχε λάβει εγκαίρως η Τράπεζα, την περίοδο αυτή δεν αντιµετώπισε προβλήµατα 
ρευστότητας. Όπως και οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες όµως, επηρεάστηκε από το υψηλότερο κόστος του 
διατραπεζικού δανεισµού και των καταθέσεων.  

 

Από τις αρχές του έτους, παρατηρείται σταδιακή µείωση του κόστους του χρήµατος, τάση η οποία επιδρά θετικά 
στη διαµόρφωση του επιτοκιακού αποτελέσµατος. Αυτή η τάση εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί , µε χαµηλότερο 
βέβαια ρυθµό, έως και το τέλος του έτους ενισχυόµενη από την ανανέωση µε χαµηλότερο επιτόκιο παλαιών 
υψηλότοκων προθεσµιακών. Η τάση αυτή ωστόσο, δεν αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των 
καταθέσεων ούτε και τις σχέσεις της Τράπεζας µε τους πελάτες της. 

 

Η µείωση, κατά τους τελευταίους έξι µήνες, του spread των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία η 
Τράπεζα διαθέτει στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιό της, έχει ήδη ενισχύσει σηµαντικά την καθαρή της 
θέση λόγω αποτίµησης και εκτιµάται ότι µικρή περαιτέρω µείωση του spread αυτού θα λειτουργήσει ακόµα 
θετικότερα.  

 

Κεντρικό σηµείο του σχεδιασµού της Τράπεζας είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου 
και η συνέχιση της πολιτικής του σχηµατισµού επαρκών προβλέψεων.  

 

Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων (επισφαλείς και σε οριστική καθυστέρηση απαιτήσεις) επί των 
συνολικών δανείων διαµορφώθηκε σε 5,87% το α’ 6µηνο του έτους. Έως το τέλος του έτους και εφόσον οι 
εγχώριες οικονοµικές συνθήκες παραµείνουν αµετάβλητες, το ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
αναµένεται να παραµείνει σταθερό. Ο δείκτης «προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως ποσοστό των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων άνω των 90 ηµερών» διαµορφώθηκε το α' εξάµηνο του έτους σε 57,30% 
αποτυπώνοντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τον αυστηρό έλεγχο για τη διατήρηση της ποιότητας που 
και οι οργανωτικές αλλαγές επέφεραν. 
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Η οµαλή συνέχιση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από την Τράπεζα θα συνεχιστεί, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των δανείων. Η τάση των εσόδων που καταγράφεται 
στον τοµέα αυτό το β’ 3µηνο του έτους, αναµένεται να διατηρηθεί έως και το τέλος του έτους. 

 

Με βάση τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων του Α΄ εξαµήνου 2009 και των τάσεων που αυτά καταγράφουν, σε 
συνδυασµό και µε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει θέσει ως στόχο την 
περαιτέρω επέκταση της πελατειακής της βάσης, αλλά και την εµβάθυνση των σχέσεών της µε τους υπάρχοντες 
πελάτες της.  

 

Κεντρικός άξονας του σχεδιασµού της Τράπεζας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ισχυροποίηση των σχέσεών 
της µε το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, µε τη δηµιουργία και προώθηση προϊόντων που θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του Ταµείου. 

 

Για την αντιµετώπιση των νέων οικονοµικών συνθηκών που δηµιουργούνται, η Attica Bank προχώρησε 
πρόσφατα σε αλλαγή του Οργανογράµµατός της µε τη διάκριση των µονάδων του δικτύου της σε επιχειρηµατικά 
κέντρα και καταστήµατα λιανικής τραπεζικής, η οποία αποφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα 
των εργαζοµένων της. Η αλλαγή αυτή δίνει στην Τράπεζα την ευκαιρία να συνεχίσει την οργανική της ανάπτυξη 
και να διαχειριστεί καλύτερα την αντιµετώπιση της κρίσης, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση 
των πιστωτικών κινδύνων και στον εξορθολογισµό του λειτουργικού κόστους.  

 

 

3.15 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Η ∆ιοίκηση της ATTICA BANK δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καµία εκτίµηση ή πρόβλεψη όσον αφορά τη 
διαµόρφωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της χρήσης 2009. 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  112 

 

3.16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν στις δηµοσιευµένες 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008, 
καθώς και τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/6/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. Οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι, ενότητα 20.1, του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και προέρχονται: 

 

1) Για τη χρήση 2006 – για λόγους συγκρισιµότητας - από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια κα Αθανασία Μ. Αραµπατζή (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Γεώργιο Ν. ∆εληγιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) της 
ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000). Οι 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 εγκρίθηκαν µε την από 20/2/2008 απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίθηκαν 
µε την από 16/4/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

2) Για τις χρήσεις 2007 και 2008 από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες 
συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, έχουν 
ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια κα Αθανασία Μ. Αραµπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Γεώργιο Ν. ∆εληγιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) της ελεγκτικής εταιρείας Grant 
Thornton Α.Ε. (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, 
Αθήνα 175 64 τηλ.: 21072 80 000). Οι οικονοµικές καταστάσεις 2008 έχουν εγκριθεί µε την από 17/3/2009 
απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας και την 28/4/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

3) Για την περίοδο 1/1-30/6/2009 από τις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-
30/6/2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Χαράλαµπο Συρούνη (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 19071) και κ. Νικόλαο Βουνισέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701) της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. (Στρατηγού Τόµπρα 3, Αγία Παρασκευή, 153 42 Αθήνα, τηλ.: 210 6062100). Οι εν λόγω 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί µε την από 4/08/2009 απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας. 

 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εκδότριας Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα και 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη θέση: Η Τράπεζα/ Οικονοµικά Στοιχεία/ Οικονοµικά Μεγέθη. Το URL 
(Uniform Resource Locator) είναι: http://www.atticabank.gr 

 

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα έχει προβεί στην επαναδιατύπωση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31/12/2007 (Κατάσταση Ταµειακών Ροών και Ισολογισµός της χρήσης που έληξε την 31/12/2007), η 
ορθότητα των οποίων έχει βεβαιωθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. και η οποία 
παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών 
της 31/12/2006, της 31/12/2007 και της 31/12/2008» και στην ενότητα 3.16.1.3 «Χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες ταµιακών ροών χρήσεων 2006, 2007 και 2008», καθώς και στη σηµείωση 44 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2008. 
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∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν συµβεί γεγονότα, πέραν αυτών που περιγράφονται στο ενηµερωτικό 
δελτίο τα οποία δύνανται να έχουν ή έχουν σηµαντική επίδραση στην εκτίµηση της περιουσίας της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και των προοπτικών του οµίλου 
ATTICA BANK. 

 

Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2006 – 2008, 
καθώς και το ποσοστό άµεσης συµµετοχής της Τράπεζας στο µετοχικό της κεφάλαιο παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Ενοποιούµενες εταιρείες  

Επωνυµία εταιρείας 
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

% συµµετοχής % συµµετοχής % συµµετοχής 

Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ (πρώην Αττική ΑΕ∆ΑΚ)  100%  100% 100% 

Άττικα Βέντσουρς Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 99,99% 99,99% 99,99% 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών 
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην 
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 99,99% 99,99% 99,99% 

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Οµίλου ATTICA BANK 99,90% 99,90% 99,90% 

Attica Funds PLC* 99,99% 99,99% 99,99% 

ATTICA BANK Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Ακινήτων    100,00% 

Aττικής ΑΕ Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 100%    - 

Stegasis Mortgage Finance plc* - - - 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2006, 2007, 

2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. και ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της περιόδου 1/1-30/6/2009, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

*Με εξαίρεση την Attica Funds PLC και τη Stegasis Mortgage finance plc οι οποίες έχουν έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο, οι υπόλοιπες 

εταιρείες έχουν έδρα την Ελλάδα. H Stegasis Mortgage Finance plc µε έδρα τo Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην 

οποία η Τράπεζα δεν έχει άµεση συµµετοχή και συστάθηκε εντός του 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση µέρους 

των στεγαστικών δανείων. 
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3.16.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2006 – 2008 (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

 

3.16.1.1 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων 2006, 2007 και 2008 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις χρήσεις 
2006, 2007 και 2008: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 2008 

Τόκοι και συναφή έσοδα 160.318 212.738 270.891 
Μείον: Τόκοι και συναφή έξοδα  (77.098) (119.348) (167.424) 
Καθαρά έσοδα από τόκους 83.220 93.390 103.467 
% επί των λειτουργικών εσόδων 65,90% 63,46% 71,29% 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 34.143 36.853 36.481 
Μείον: Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες (1.474) (1.465) (1.213) 
Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 32.669 35.389 35.269 
% επί των λειτουργικών εσόδων 25,87% 24,05% 24,30% 
Έσοδα από µερίσµατα 476 407 355 
% επί των λειτουργικών εσόδων 0,38% 0,28% 0,24% 
Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  3.726 4.911 (719) 
% επί των λειτουργικών εσόδων 2,95% 3,34% µ/υ 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 725 2.359 (612) 
% επί των λειτουργικών εσόδων 0,57% 1,60% µ/υ 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.457 10.716 7.368 
% επί των λειτουργικών εσόδων 4,32% 7,28% 5,08% 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 126.273 147.172 145.126 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (57.602) (52.737) (57.909) 
Αποσβέσεις (5.766) (4.753) (4.957) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα  (35.531) (31.077) (32.899) 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (23.640) (30.400) (34.590) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (122.539) (118.967) (130.355) 
Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 2.044 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 3.734 28.204 16.816 
% επί των λειτουργικών εσόδων 2,96% 19,16% 11,59% 
Μείον: Φόρος εισοδήµατος (2.860) (7.357) (4.205) 
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 874 20.848 12.610 

% επί των λειτουργικών εσόδων 0,69% 14,17% 8,69% 
Αναλογία σε:     
Μετόχους της Τράπεζας 874 20.847 12.610 
Μετόχους µειοψηφίας 0,15 0,23 0,46 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,011 € 0,1932 € 0,0940 € 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - µειωµένα σε € 0,011 €  0,1932 €  0,0930 € 
 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας 

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από τραπεζικές εργασίες οι οποίες οργανωτικά διαχωρίζονται σε τρεις 
διαφορετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς: 

o Λιανική τραπεζική 
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Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Ό Όµιλος µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας καθώς και των αρµοδίων 
κεντρικών υπηρεσιών προσφέρει στους πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των παραδοσιακών 
προϊόντων, καθώς και εξειδικευµένα προϊόντα επενδυτικής και καταθετικής υφής. 

 

o Επιχειρηµατική τραπεζική 

Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης και των 
επιτηδευµατιών. Ο Όµιλος προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από τη χορήγηση 
δανείων και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε συµβουλευτικές, 
χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικής φύσεως εργασίες, όπως επίσης και εργασίες συναλλάγµατος. 

 

o ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων/Treasury 

Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τη διαχείριση των διαθεσίµων του Οµίλου, τις διαµεσολαβητικές εργασίες στην 
πώληση αµοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων του Οµίλου, όπως επίσης και υπηρεσίες 
θεµατοφυλακής καθώς και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών. 

 

Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαµβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια προς το 
προσωπικό, τόκοι δανείων µειωµένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεµηθεί αναλογικά στους παραπάνω τρεις 
τοµείς.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των καθαρών εσόδων ανά επιχειρηµατικό τοµέα 
δραστηριότητας του Οµίλου ATTICA BANK για τις οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008: 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε € χιλ.)  2006 2007 
Μεταβολή 

(%) 
2008 

Μεταβολή 
(%) 

Λιανική τραπεζική  31.291 42.119 34,61% 39.255 -6,80% 
Επιχειρηµατική τραπεζική 81.906 90.571 10,58% 109.343 20,73% 
∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων/ Treasury 13.076 14.482 10,75% (3.472) µ/υ 

Σύνολο 126.273 147.172 16,55% 145.126 -1,39% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ειδικότερα, η ανάλυση των καθαρών εσόδων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανά επιχειρηµατικό τοµέα από τόκους, 
προµήθειες, χρηµατοοικονοµικές πράξεις και λοιπά έσοδα καθώς και η ανάλυση των αποτελεσµάτων πριν από 
φόρους για τις οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008, έχει ως ακολούθως: 

(ποσά σε χιλ. €) 
Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury Σύνολο 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006      

Καθαρά Έσοδα      

- από τόκους 2.868 76.070 4.282 83.220 
- από προµήθειες 4.766 25.862 2.040 32.669 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 1.789 3.374 5.221 10.385 
 - µεταφορά αποτελέσµατος µεταξύ τοµέων 21.867 (23.400) 1.532 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 31.291 81.906 13.076 126.273 
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Αποτελέσµατα προ φόρων 795 2.352 587 3.734 

Φόροι    (2.860) 

Αποτελέσµατα µετά Φόρων       874 

Λοιπά στοιχεία τοµέα      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (11.606) (12.034) 0 (23.640) 
Αποσβέσεις (1.619) (3.503) (644) (5.766) 
       
Σύνολο Ενεργητικού την 31/12/2006 799.164 1.715.590 578.670 3.093.425 
Σύνολο Παθητικού την 31/12/2006 1.783.577 999.015 157.101 2.939.693 

          

(ποσά σε χιλ. €) 
Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury Σύνολο 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007      

Καθαρά Έσοδα      

- από τόκους 1.899 89.582 1.909 93.390 
- από προµήθειες 4.108 29.057 2.224 35.389 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 3.803 6.904 7.686 18.393 
 - µεταφορά αποτελέσµατος µεταξύ τοµέων 32.309 (34.973) 2.663 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 42.119 90.571 14.482 147.172 

Αποτελέσµατα προ φόρων 8.483 16.920 2.801 28.204 

Φόροι    (7.357) 

Αποτελέσµατα µετά Φόρων       20.848 

Λοιπά στοιχεία τοµέα      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (9.276) (21.124) 0 (30.400) 
Αποσβέσεις (1.405) (3.201) (147) (4.753) 
       
Σύνολο Ενεργητικού την 31/12/2007 1.122.673 2.556.613 224.465 3.903.751 
Σύνολο Παθητικού την 31/12/2007 2.040.530 1.395.903 149.566 3.586.000 

          

(ποσά σε χιλ. €) 
Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury Σύνολο 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008      

Καθαρά Έσοδα      

- από τόκους (7.614) 125.326 (14.246) 103.467 
- από προµήθειες 4.789 28.498 1.982 35.269 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 3.128 4.238 (975) 6.391 
 - µεταφορά αποτελέσµατος µεταξύ τοµέων 38.952 (48.720) 9.767 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 39.255 109.343 (3.472) 145.126 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 2.044 2.044 
Αποτελέσµατα προ φόρων 3.865 18.720 (5.770) 16.816 

Φόροι    (4.205) 

Αποτελέσµατα µετά Φόρων       12.610 

Λοιπά στοιχεία τοµέα      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (9.769) (24.821) 0 (34.590) 
Αποσβέσεις (1.344) (3.418) (196) (4.957) 
       
Σύνολο Ενεργητικού την 31/12/2008 1.193.528 3.041.850 284.891 4.520.269 
Σύνολο Παθητικού την 31/12/2008 2.877.979 1.215.860 102.071 4.195.911 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα καθαρά έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε €145.126 χιλ. τη χρήση 2008, έναντι €147.172 χιλ. τη χρήση 2007 και 
€126.273 χιλ. τη χρήση 2006. Κατά τη χρήση 2008 τα καθαρά έσοδα του Οµίλου σηµείωσαν οριακή πτώση 
έναντι της χρήσης 2007, η οποία οφείλεται στη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, ενώ κατά τη χρήση 2007 
σηµείωσαν άνοδο της τάξεως του 16,55% έναντι της προηγούµενης χρήσεως. 

Ο τοµέας της Επιχειρηµατικής Τραπεζικής παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των καθαρών 
εσόδων του Οµίλου κατά την τριετία 2006-2008. Συγκεκριµένα, το 2008 ο τοµέας της Επιχειρηµατικής 
Τραπεζικής παρουσίασε έσοδα ύψους € 109.343 χιλ., έναντι €90.571 χιλ. το 2007 και €81.906 χιλ. το 2006, 
σηµειώνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής της τάξεως του 15,54%. Η συνεισφορά του τοµέα της 
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής στην αυξητική πορεία των εσόδων του Οµίλου αποτυπώνει την πολιτική της 
Τράπεζας στην προσέλκυση κυρίως επιχειρήσεων για την επέκταση της πελατειακής της βάσης.  

Ο αµέσως επόµενος τοµέας που συµµετέχει σηµαντικά στο σύνολο των καθαρών εσόδων του Οµίλου είναι η 
Λιανική Τραπεζική, παρουσιάζοντας έσοδα ύψους €39.255 χιλ. κατά το 2008, έναντι €42.119 χιλ. το 2007 και 
€31.291 χιλ. το 2006. Η Λιανική Τραπεζική σηµείωσε άνοδο κατά τη διετία 2006-2007 της τάξεως του 34,61% ως 
αποτέλεσµα της πιστωτικής επέκτασης της Τράπεζας και της δηµιουργίας ανταγωνιστικών προϊόντων στους 
πελάτες της κατηγορίας αυτής. Κατά τη χρήση 2008 έναντι της χρήσης 2007, ο τοµέας της Λιανικής Τραπεζικής 
σηµείωσε µείωση κατά 6,80% εξαιτίας της υιοθέτησης πιο αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων στους πελάτες της 
κατηγορίας αυτής λόγω της οικονοµικής συγκυρίας καθώς και στις αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας που 
οδήγησε αντίστοιχα σε αύξηση του κόστους χρήµατος το οποίο αντλήθηκε από ιδιώτες. Ο τοµέας της 
διαχείρισης διαθεσίµων κατά τη χρήση 2008 σηµείωσε ζηµιές οι οποίες ανήλθαν σε (€3.472) χιλ. λόγω της 
αρνητικής χρηµατιστηριακής συγκυρίας και της αστάθειας στις αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. Κατά τη χρήση 
2007 τα έσοδα από τον τοµέα διαχείρισης διαθεσίµων ανήλθαν σε €14.482 χιλ. έναντι €13.076 χιλ. 
σηµειώνοντας άνοδο της τάξεως του 10,7%. Τα έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες ύψους €2.044 χιλ. 
κατά το 2008, προέρχονται από την ενοποίηση µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund (βλ. κατωτέρω στην Ενότητα 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές 
Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών την 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008» την υποενότητα: 
«Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις»)  

Ακολουθεί περιγραφή των επί µέρους λογαριασµών των αποτελεσµάτων χρήσεως του Οµίλου για τις 
εξεταζόµενες χρήσεις: 

 

Ανάλυση εσόδων εκµετάλλευσης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των εσόδων εκµετάλλευσης του Οµίλου για τις χρήσεις 
2006, 2007 και 2008: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 % 2008 % 

Τόκοι και συναφή έσοδα 160.318 212.738 32,70% 270.891 27,34% 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 34.143 36.853 7,94% 36.481 -1,01% 
Έσοδα από µερίσµατα 476 407 -14,44% 355 -12,90% 
Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  3.726 4.911 31,77% (719) µ/υ 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 725 2.359 225,30% (612) µ/υ 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.457 10.716 96,38% 7.368 -31,25% 
Σύνολο 204.845 267.985 30,82% 313.763 17,08% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό επί των εσόδων του Οµίλου προέρχεται 
από τα επιτοκιακά έσοδα τα οποία αποτέλεσαν το 86,34%, το 79,38% και 78,26% επί των συνολικών εσόδων 
εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2008, 2007 και 2006 αντιστοίχως, ενώ αυξήθηκαν κατά 27,34% το 2008 έναντι 
του 2007 και κατά 32,70% το 2007 έναντι του 2006. Παρά την αύξηση των δανείων κατά τη χρήση 2008, το 
αυξηµένο κόστος χρήµατος οδήγησε σε µικρότερη αύξηση των εσόδων από τόκους σε σχέση µε τις 
προηγούµενες χρήσεις.  

Τα έσοδα από προµήθειες του Οµίλου ATTICA BANK αποτέλεσαν ποσοστό 11,63%, 13,75% και 16,67% επί 
των συνολικών εσόδων για τις χρήσεις 2008, 2007 και 2006 αντιστοίχως. Ο περιορισµός των εν λόγω εσόδων 
προήλθε από την πολιτική της Τράπεζας για χαµηλότερες τιµολογήσεις µε στόχο την πιστωτική της επέκταση. 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν κατά το µεγαλύτερο µέρος επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες 
και έσοδα από εύλογη αξία ακινήτων και αποτέλεσαν ποσοστό 2,35%, 4,00% και 2,66% επί των συνολικών 
εσόδων για τις χρήσεις 2008, 2007 και 2006 αντιστοίχως, 

Τα αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου αφορούν 
κυρίως σε ζηµιές από το µετοχικό χαρτοφυλάκιο της Τραπέζης και παρουσιάζουν αρνητική τάση ακολουθώντας 
τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία στις διεθνείς αγορές.  

 

Καθαρά έσοδα από τόκους. 

Τα ενοποιηµένα καθαρά έσοδα από τόκους για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 αναλύονται ως ακολούθως: 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  
2008 

Μεταβολή 
(%)  

Τόκοι & εξοµοιούµενα έσοδα        

Από χορηγήσεις και προκαταβολές σε 
πελάτες (εκτός Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης) 

134.428 169.029 25,74% 213.696 26,43% 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 11.841 17.620 48,80% 12.641 -28,26% 
Από αξιόγραφα εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και εµπορικού 
χαρτοφυλακίου 

140 241 71,62% 59 -75,38% 

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων 
προς πώληση 

5.275 2.492 -52,76% 4.093 64,27% 

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου 
διακρατούµενων έως τη λήξη 

1.231 961 -21,98% 655 -31,84% 

Τόκοι οµολογιακών δανείων επιχειρήσεων 0 10.966 µ/υ 23.028 109,99% 
Aπό Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Εκµισθωτής) 4.908 8.103 65,10% 12.597 55,46% 
Τόκοι λογαριασµών καταθέσεων 362 365 0,82% 417 14,31% 

Τόκοι από πρακτορεία επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων (factoring)  

1.442 2.703 87,45% 3.560 31,69% 

Λοιπά 690 258 -62,62% 144 -44,04% 

Σύνολο  160.318 212.738 32,70% 270.891 27,34% 

Τόκοι & εξοµοιούµενα έξοδα        
Καταθέσεων Πελατών (63.886) (98.986) 54,94% (135.196) 36,58% 
Repos (469) (244) -47,88% (3) -98,76% 
Προς Πιστωτικά Ιδρύµατα (5.485) (11.733) 113,89% (23.859) 103,36% 
Oµολογιακών ∆ανείων (7.016) (8.385) 19,52% (8.351) -0,40% 
Προς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Μισθωτής) (242) 0 -100,00% 0 -  

Λοιπά 0 0 - (15) -  

Σύνολο  (77.098) (119.348) 54,80% (167.424) 40,28% 
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Καθαρό αποτέλεσµα τόκων 83.220 93.390 12,22% 103.467 10,79% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι αναλύσεις των τόκων και συναφών εσόδων της χρήσης 2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας µε τα 

σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008.  

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το καθαρό αποτέλεσµα από τόκους του Οµίλου ανήλθε σε €103.467 χιλ. το 2008, έναντι €93.390 χιλ. το 2007 
και €83.220 χιλ. το 2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 11,50%. Αναλυτικότερα, τα έσοδα 
από χορηγήσεις της Τράπεζας (ήτοι χορηγήσεις σε πελάτες, τόκοι από οµολογιακά δάνεια, από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις και από πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων) ανήλθαν σε €252.881 χιλ. έναντι €190.801 χιλ. 
την 31/12/2007 και €140.778 χιλ. την 31/12/2006. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται τόσο στην αύξηση του µέσου 
επιτοκίου που ανήλθε σε 7,25% για τη χρήση 2008, έναντι 6,80% για τη χρήση 2007 και 6,35% για τη χρήση 
2006, όσο και στην αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού (βλ. ενότητα 3.13.4 
«∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»).  

Τα έξοδα από καταθέσεις (ήτοι καταθεσεις πελατών, τόκοι προς πιστωτικά ιδρύµατα και repos) ανήλθαν σε 
€159.058 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €110.963 χιλ. την 31/12/2007 και €69.840 χιλ. Η ανωτέρω αύξηση 
οφείλεται τόσο σε αύξηση του µέσου επιτοκίου που ανήλθε σε 4,23% για τη χρήση 2008, έναντι 3,53% για τη 
χρήση 2007 και 2,59% για τη χρήση 2006, όσο και στην αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων 
παθητικού (βλ. ενότητα 3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»). 

Τα έξοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έξοδα ανήλθαν σε €167.424 χιλ. το 2008 έναντι €119.348 χιλ. το 2007 
και €77.098 το 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 40,28% και 54,80% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
σε αύξηση του υπολοίπου των υποχρεώσεων προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα. Οι τόκοι καταθέσεων 
πελατών αυξήθηκαν κατά 36,58% το 2008 και 54,94% το 2007 ως αποτέλεσµα της αύξησης των καταθέσεων 
προθεσµίας στην εγχώρια αγορά καθώς και των αυξήσεων στα επιτόκια καταθέσεων. Ιδιαίτερα για το 2008 η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων διεθνώς, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίµηνο 
του έτους, την όξυνση του ανταγωνισµού στην προσέλκυση καταθέσεων, τη συνεπακόλουθη αύξηση του 
περιθωρίου τιµολόγησης καταθέσεων και γενικότερα του κόστους χρήµατος. Τα έξοδα από τόκους από 
υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα αυξήθηκαν κατά 113,89% το 2007 και κατά 103,36% το 2008 λόγω της 
αυξηµένης χρηµατοδότησης από τράπεζες. 

Στους τόκους και εξοµοιούµενα έξοδα που αφορούν σε οµολογιακά δάνεια του 2008 περιλαµβάνεται ποσό 
ύψους € 6.720.416,31 (€5.614.714,51 τη χρήση 2007 και €4.238.231,44 για τη χρήση 2006) που αφορά σε 
οµολογιακό δάνειο µειωµένης εξασφάλισης Tier II, που έχει εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας µε 
έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Το δε υπόλοιπο ποσό ύψους € 2.080.598,13 (€ 2.769.930,41 τη χρήση 2007 και € 
2.777.297,74 τη χρήση 2006) αφορά σε κοινό οµολογιακό δάνειο του ν.3156/2003 το οποίο έχει εκδοθεί από την 
εταιρεία «Αττική Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων» η οποία έχει πλέον απορροφηθεί από την Τράπεζα µε 
οµολογιούχο την Εµπορική Τράπεζα. Το δάνειο αυτό εξοφλήθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα τον µήνα 
Αύγουστο του έτους 2008. Συνεπώς, η χρηµατοοικονοµική δαπάνη που αναφέρεται πιο πάνω αφορά την 
περίοδο από την αρχή του 2008 έως τον Αύγουστο του 2008. (Βλ. και Ενότητα 3.16.1.2 «Χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών της 31.12.2006, της 31.12.2007 και της 31.12.2008» υποενότητα 
«Εκδοθείσες οµολογίες» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.) 
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Καθαρά έσοδα από προµήθειες. 

Η εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων από προµήθειες του Οµίλου ATTICA BANK παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  
2008 

Μεταβολή 
(%)  

Χορηγήσεις 5.526 5.606 1,45% 5.683 1,36% 
Πιστωτικές Κάρτες 1.641 1.484 -9,57% 1.636 10,27% 
Θεµατοφυλακή 78 75 -4,14% 100 34,34% 
Εισαγωγές-Εξαγωγές 2.832 2.658 -6,15% 2.483 -6,57% 
Εγγυητικές Επιστολές 4.986 5.487 10,04% 5.505 0,33% 
Κίνηση Κεφαλαίων 12.658 11.841 -6,46% 12.218 3,18% 
Πράξεις Συναλλάγµατος 170 157 -7,54% 168 6,48% 
Factoring 320 568 77,77% 532 -6,35% 
Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά-swift 23 28 21,43% 31 12,45% 
Αµοιβαία Κεφάλαια 1.609 1.740 8,13% 1.581 -9,09% 
Χρεόγραφα 227 853 275,53% 811 -4,97% 
Από χρηµατιστηριακές πράξεις 248 321 29,60% 135 -57,97% 
Προµήθειες κίνησης λογαριασµών καταθέσεων 1.745 1.937 11,00% 1.739 -10,25% 

Προµήθειες διαχείρισης κοινοτικών προγραµµάτων 0 2.327 µ/υ 1.403 -39,68% 

Προµήθειες χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 239 µ/υ 458 91,68% 

Λοιπές Προµήθειες 2.081 1.533 -26,32% 1.998 30,33% 

Σύνολο εσόδων από προµήθειες 34.143 36.853 7,94% 36.481 -1,01% 

∆άνεια (554) (1.069) 93,01% (1.068) -0,06% 
Προµήθειες για αγορά µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου (684) (137) -79,96% (23) -83,07% 

Καταβαλλόµενες προµήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου 0 (12) µ/υ (28) 125,59% 

 Αµοιβαία Κεφάλαια                                     0 (5) µ/υ 0 -100,00% 
Λοιπά (237) (242) 2,05% (93) -61,39% 
Έξοδα προµηθειών (1.474) (1.465) -0,66% (1.213) -17,21% 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 32.669 35.389 8,33% 35.269 -0,34% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 Οι αναλύσεις των εσόδων από αµοιβές και προµήθειες της χρήσης 2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας 

µε τα σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008.  

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε €35.269 χιλ. για το 2008, έναντι €35.389 χιλ. για το 2007 και 
€32.669 χιλ. για το 2006. Κατά τη διετία 2007-2008 σηµειώθηκε οριακή µείωση της τάξεως του 0,34%, ενώ κατά 
τη διετία 2006-2007 είχε σηµειωθεί αύξηση κατά 8,33% ως αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης των προµηθειών 
από διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων.  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα τα βασικά έσοδα από προµήθειες του Οµίλου ATTICA BANK για το 
2008 προέρχονται από τον τοµέα κίνησης κεφαλαίων (κατά 33,49%), χορηγήσεων (κατά 15,58%) και εγγυητικών 
επιστολών (κατά 15,09%). 
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Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου από χρηµατοοικονοµικές πράξεις για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 η 
οποία παρατίθεται αναλυτικά στη σηµείωση 9 των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008, έχει 
συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  
2008 

Μεταβολή 
(%)  

Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις       
Συνάλλαγµα 1.559 1.615 3,61% 1.290 -20,10% 
Μετοχές 1.911 2.374 24,24% (2.109) µ/υ 
Χρεόγραφα 242 945 289,88% (94) µ/υ 
Αµοιβαία Κεφάλαια 5 0 -100,00% 92   
Παράγωγα 9 (24) µ/υ 102 µ/υ 
Σύνολο 3.726 4.911 31,77% (719) µ/υ 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 

2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές από χρηµατοοικονοµικές πράξεις το 2008 €719 χιλ. έναντι κερδών ύψους €4.911 
χιλ. το 2007 και €3.726 χιλ. το 2006 κυρίως λόγω της πτώσης των τιµών των εισηγµένων στο Χ.Α.  

 

Αποτελέσµατα από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 
2008, έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

(ποσά σε € χιλ.) * 2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  
2008 

Μεταβολή 
(%)  

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση     
Κέρδη µείον ζηµιές από πώληση      
Χρεόγραφα 0 0 µ/υ 19 µ/υ 
Οµόλογα (111) 1.729 µ/υ 0 -100,00% 
Αµοιβαία Κεφάλαια 869 213 -75,48% 272 27,74% 
Λοιπά 0 417 µ/υ 0 -100,00% 
Κέρδη/Ζηµίες Χαρτοφυλακίου ∆ιαθεσίµων προς Πώληση 758 2.359 211,38% 291 -87,67% 
Αξιόγραφα διακρατούµενα στην λήξη     
Ζηµίες από αποµείωση οµολόγων (32) 0 -100,00% (903)   

ΣΥΝΟΛΟ 725 2.359 225,30% (612) µ/υ 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα έσοδα από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου ATTICA BANK ανήλθαν σε €2.359 χιλ. το 2007 
προερχόµενα κατά βάση από κέρδη πώλησης οµολόγων κατά τη χρήση 2007 ποσού €1.729 χιλ. . 
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Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τις εξεταζόµενες χρήσεις αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 2006 2007 Μεταβολή (%)  2008 
Μεταβολ
ή (%)  

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 9  0 -100,00% 0  µ/υ 
Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες 1.170 1.065 -9,04% 2.693 152,96% 
Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών και κοινοτικών προγραµµάτων 131 181 37,39% 240 32,91% 
Είσπραξη αποσβεσµένων απαιτήσεων 213 357 68,02% 284 -20,56% 
Ενοίκια ακινήτων 91 221 142,57% 489 121,86% 
Είσπραξη τελών επικοινωνίας 651 558 -14,34% 469 -15,85% 
Εύλογη αξία ακινήτων 2.175 7.047 224,01% 1.742 -75,29% 
Λοιπά 1.017 1.289 26,74% 1.451 12,60% 
Σύνολο 5.457 10.716 96,36% 7.368 -31,25% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι αναλύσεις των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης της χρήσης 2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας µε τα 

σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008.  

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε €7.368 χιλ. κατά τη χρήση 2008 έναντι €10.716 
χιλ. τη χρήση 2007 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 31,25%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
δυσανάλογη συνεισφορά της εκτίµησης της εύλογης αξίας των ακινήτων στη χρήση 2008, έναντι της χρήσης 
2007. Κατά τη χρήση 2007 η εύλογη αξία ακινήτων ανήλθε σε €7.047 χιλ. έναντι €2.175 χιλ. κατά τη χρήση 2006 
και η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι κατά την 1/1/2007 η θυγατρική εταιρία Αττικής ΑΕ 
Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων, απορροφήθηκε από την Τράπεζα και ως εκ τούτου στο έτος αυτό έλαβε χώρα για 
πρώτη φορά η αποτίµηση ακινήτων της εταιρείας που είχαν περιέλθει στην κυριότητά της µετά την καταγγελία 
των σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες λογιστικές αρχές και τις πολιτικές της Τράπεζας.  

 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα, όλα τα ακίνητα, τόσο τα 
επενδυτικά όσο και αυτά που είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους η οποία 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιµητές. Για τα επενδυτικά ακίνητα η τυχόν µεταβολή της εύλογης 
αξίας, καταχωρείται στην κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 
καταχωρείται στον ειδικό λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων (Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων), 
υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση υποαξίας, αυτή δε συνιστά αποµείωση, η οποία καταχωρείται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

Ο λογαριασµός «∆απάνες Προσωπικού» του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  2008 
Μεταβολή 

(%)  

Μισθοδοσία και Ηµεροµίσθια 35.527 37.448 5,41% 41.378 10,50% 
Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  
(προγράµµατα καθορισµένων εισφορών) 

8.928 9.763 9,36% 10.533 7,88% 

Λοιπές Επιβαρύνσεις 7.446 4.427 -40,55% 4.854 9,64% 
Παροχές υπαλλήλων πρόωρης σύνταξης 0 0 - 12  - 
Πρόσθετη αποζηµίωση λόγω εθελουσίας εξόδου 4.666 0 -100,00% 0  - 
Λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 1.035 1.100 6,22% 1.133 2,99% 
ΣΥΝΟΛΟ 57.602 52.737 -8,45% 57.909 9,81% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού διαµορφώθηκαν σε €57.909 χιλ. για τη χρήση 2008, έναντι €52.737 χιλ. 
για τη χρήση 2007 σηµειώνοντας αύξηση κατά 9,81% η οποία προήλθε αφενός από αύξηση του µέσου αριθµού 
των υπαλλήλων (2008: 1.157 έναντι 1.128 το 2007) και αφετέρου από την αύξηση των µισθών λόγω της 
µισθολογικής ωρίµανσης. Κατά τη διετία 2006-2007 οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού σηµείωσαν µείωση 
λόγω µείωσης του αριθµού υπαλλήλων σε 1.128 άτοµα το 2007, από 1.142 το 2006, µε πρόγραµµα εθελουσίας 
εξόδου και λόγω πολιτικής συγκράτησης του µισθολογικού κόστους. 

 

Αποσβέσεις 

Η κατανοµή των αποσβέσεων του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 Μεταβολή (%)  2008 Μεταβολή (%)  

Απόσβεση (Ενσώµατα Πάγια) 3.793 2.958 -22,03% 3.001 1,48% 
Απόσβεση (Άυλα Πάγια) 1.973 1.795 -9,02% 1.956 8,96% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.766 4.753 -17,58% 4.957 4,30% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Γενικά λειτουργικά έξοδα 

Η ανάλυση των γενικών λειτουργικών εξόδων του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 
Μεταβολή 

(%) 2008 
Μεταβολή 

(%) 

Αµοιβές Τρίτων 2.428 2.951 21,57% 3.485 18,07% 
Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης 3.036 3.319 9,33% 3.483 4,94% 
Τηλεπικοινωνίες 2.565 2.400 -6,42% 2.673 11,38% 
Ασφάλιστρα 455 745 63,59% 727 -2,40% 
Επισκευές και Συντηρήσεις 2.644 1.509 -42,93% 1.342 -11,09% 
Μεταφορικά 775 907 17,01% 1.006 10,97% 
Έντυπα και γραφική ύλη 529 577 9,02% 654 13,39% 
Υπηρεσίες Κοινής ωφέλειας 851 1.015 19,34% 1.171 15,36% 
Ενοίκια 4.947 5.778 16,81% 6.919 19,74% 
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Αποµείωση (Ενσώµατα Πάγια) 12 0 -100,00% 0   
Ζηµιά από πώληση ενσώµατων παγίων 0 0  87   
Μη ενσωµατωµένοι φόροι 288 269 -6,68% 38 -85,78% 
Συνδροµές – Εισφορές 356 284 -20,18% 267 -6,26% 
Έξοδα δικαστικών και εξώδικων ενεργειών 2.025 2.490 22,95% 2.440 -2,00% 
Έξοδα visa 2.080 1.319 -36,58% 1.682 27,57% 
Πρόβλεψη για γενικούς κινδύνους 5.855 305 -94,79% 507 66,20% 
∆ωρεές – επιχορηγήσεις 0 702  302 -57,05% 
Έξοδα συστηµάτων Τειρεσίας 0 611  576 -5,69% 
Έξοδα συνεργείων καθαριότητας 0 608  636 4,64% 
Έξοδα φύλαξης χώρων 0 474  542 14,42% 
Λοιπά 6.685 4.814 -27,99% 4.361 -9,41% 

ΣΥΝΟΛΟ 35.531 31.077 -12,53% 32.899 5,86% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι αναλύσεις των γενικών λειτουργικών εξόδων της χρήσης 2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας µε τα 

σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008.  

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε €32.899 χιλ. τη χρήση 2008, έναντι €31.077 χιλ. τη 
χρήση 2007, σηµειώνοντας αύξηση 5,86%, και σε €35.531 χιλ. το 2006, σηµειώνοντας µείωση κατά 12,53% τη 
διετία 2006-2007. Η διάρθρωση των γενικών λειτουργικών εξόδων κατά τη χρήση 2008 περιλαµβάνει κατά το 
µεγαλύτερο µέρος: ενοίκια (κατά 21,03%), αµοιβές τρίτων (κατά 10,59%), έξοδα προβολής και διαφήµισης (κατά 
10,59%), τηλεπικοινωνίες (κατά 8,13%), έξοδα δικαστικών και εξώδικων ενεργειών (κατά 7,42%). 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 

Η ανάλυση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 
Μεταβολή 

(%)  2008 
Μεταβολή 

(%)  

∆άνεια προς ιδιώτες       
Αλληλόχρεοι Ιδιωτών 3.899 2.531 -35,09% 2.000 -20,97% 
Πιστωτικές κάρτες 8.047 3.529 -56,14% 1.807 -48,81% 
∆άνεια τακτής λήξης 3.245 3.717 14,57% 4.490 20,80% 
Στεγαστικά δάνεια 2.375 2.646 11,39% 4.623 74,71% 
Πρόβλεψη για αποµείωση δανείων προς ιδιώτες 17.566 12.423 -29,27% 12.920 4,00% 
Πρόβλεψη για αποµείωση επιχειρηµατικών δανείων  6.074 17.977 195,95% 21.670 20,54% 

ΣΥΝΟΛΟ 23.640 30.400 28,60% 34.590 13,78% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους ανέρχεται σε 20,96% λόγω 
αφενός της πιστωτικής επέκτασης και αφετέρου της θωράκισης του Οµίλου από ενδεχόµενους µελλοντικούς 
κινδύνους.  

Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις για πιστωτικές κάρτες βαίνουν µειούµενες διότι διεγράφησαν οι αντίστοιχες 
επισφάλειες κατά τα έτη αυτά. 

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε €34.590 χιλ., ενώ οι σωρευµένες προβλέψεις ανέρχονται 
σε €131.821 αυξηµένες κατά 15% περίπου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει 
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στο ότι κατά το 2008 έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους €17,8 εκατ.. Οι προβλέψεις 
καλύπτουν το 76,17% των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Λαµβανοµένων υπόψη των εξασφαλίσεων των 
δανείων, ο δείκτης κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των 
δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (IFRS-7) από συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος του 2008 
έφτασε το 56,88% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυµένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.  

 

Καθαρά κέρδη προ φόρων. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Οµίλου για την χρήση 2008 ανήλθαν σε €16.816 χιλ., έναντι €28.204 χιλ. τη 
χρήση 2007 και €3.734 χιλ. για τη χρήση 2006. Η κερδοφορία του Οµίλου εν γένει έχει επηρεαστεί από την 
αύξηση του κόστους χρήµατος που χαρακτήρισε το έτος 2008 και τη δυσµενή διεθνή οικονοµική συγκυρία.  

 

Φόροι χρήσης 

Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2008, 2007 και 2006 επιβαρύνθηκαν µε φόρο ύψους € 4.205 χιλ. έναντι €7.357 
χιλ. και €2.860 χιλ. αντίστοιχα. Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που προκύπτει βάσει του φορολογικού 
συντελεστή που ισχύει και του εξόδου φόρου που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 
συνοψίζεται ως εξής για τις εξεταζόµενες χρήσεις:  

 

ΦΟΡΟΙ 

(ποσά σε χιλ. €) 
2006 2007 

Μεταβολή 
(%)  

2008 
Μεταβολή 

(%)  

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 3.734 28.204 655,28% 16.816 -40,38% 

Φορολογικός συντελεστής 29% 25%  25%   
Φόρος (1.083) (7.051) 551,10% (4.204) -40,38% 
Από έσοδα που δεν φορολογούνται 1.112 2.211 98,80% 411 -81,40% 
Από έξοδα που δεν εκπίπτουν 
φορολογικά 

(841) (1.287) 53,07% (1.229) -4,54% 

Λοιπές προσαρµογές  556 3.076 453,54% 3.541 15,14% 
Έκτακτη φορολόγηση αποθεµατικών (1.228) 0 -100,00% (570)  µ/υ 

Λοιποί φόροι (574) (319) -44,40% (163) -49,00% 

Φόρος εισοδήµατος (τρέχουσας 
περιόδου) 

(2.058) (3.370) 63,80% (2.212) -34,36% 

        
Αναβαλλόµενος Φόρος       
∆ιαφορά αποσβέσεων παγίων 
στοιχείων 

(174) (259) 49,00% 196 µ/υ 

Προβλέψεις αποµείωσης αξίας δανείων 
και προκαταβολών σε πελάτες 

(800) (2.002) 150,28% 0 -100,00% 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις 

56 (276) µ/υ 41 µ/υ 

Αποθεµατικά προς συµψηφισµό 0 0 - 2.604 - 
Λοιπές προσωρινές διαφορές (30) 464 µ/υ (938) µ/υ 
Φόρος εισοδήµατος προς συµψηφισµό 583 0 -100,00% (1.473)  - 

Συνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 

(439) (1.913) 336,24% (2.423) 26,67% 

Αναβαλλόµενος Φόρος (803) (3.986) 396,53% (1.993) -50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ (2.860) (7.357) 157,18% (4.205) -42,84% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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Η χρήση 2008 έχει επιβαρυνθεί µε ποσό φόρου ύψους €569,6 χιλ το οποίο αντιστοιχεί στη φορολόγηση του 
αποθεµατικού από αφορολόγητα ή κατ΄ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα. Αντίστοιχα, η χρήση 2007 έχει 
επιβαρυνθεί µε ποσό ύψους €1,16 εκατ. το οποίο αντιστοιχεί στη φορολόγηση των κερδών από πώληση 
µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν.2238/1994. Ο φόρος αυτός επιβλήθηκε µε τροποποίηση που επέφερε ο 
ν.3634/2008. Με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2238/1994 τα κέρδη αυτά δεν υπόκειντο 
σε φορολόγηση υπό την προϋπόθεση του σχηµατισµού ειδικού αποθεµατικού που σκοπό είχε το συµψηφισµό 
ζηµιών από την ίδια αιτία. Η χρήση 2006 επιβαρύνθηκε µε ποσό φόρου ύψους € 1,23 εκατ. ο οποίος επιβλήθηκε 
στα αποθεµατικά που είχαν σχηµατισθεί µέχρι την 31/12/2005 από αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 
έσοδα. Η φορολόγηση των αποθεµατικών αυτών ήταν υποχρεωτική βάσει της απόφασης ΠΟΛ 1135/22 
Νοεµβρίου 2006 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, τα δε αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η 
Τράπεζα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, υπήχθησαν στη φορολόγηση µε συντελεστή 15%. 

 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους  

Ως συνέπεια των ανωτέρω τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ATTICA BANK για τη χρήση 2008 
ανήλθαν σε €12.610 χιλ., έναντι €20.848 χιλ. τη χρήση 2007 και €874 χιλ. τη χρήση 2006.  



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  127 

3.16.1.2 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών της 31/12/2006, της 31/12/2007 και της 

31/12/2008. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµών του Οµίλου για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31/12/2006, την 31/12/2007 και την 31/12/2008: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 100.227 164.829 120.744 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 404.722 559.855 627.125 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 20.499 22.021 0 
Παράγωγα χρηµατοπιστωικά µέσα - Απαιτήσεις 36 36 313 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 2.315.882 2.900.606 3.385.815 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 96.928 67.247 114.799 
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις 26.972 21.961 11.958 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 60 0 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 9.335 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.291 7.829 12.628 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.011 21.091 28.768 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 32.970 34.519 42.449 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις 21.589 15.831 21.659 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  59.299 87.866 144.678 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

      

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     

Μετοχικό Κεφάλαιο  28.902 46.244 47.617 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 108.248 238.539 249.611 
Μείον: ίδιες µετοχές 0 0 (11) 
Αποθεµατικά 6.467 2.035 1.967 
Σωρευµένα κέρδη/(ζηµιές) 10.115 30.934 25.174 
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας 153.732 317.751 324.357 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 1 1 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου ATTICA BANK 153.732 317.751 324.358 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 297.076 447.833 1.068.225 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.421.755 2.915.850 2.951.270 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - Υποχρεώσεις 0 74 30 
Εκδοθείσες οµολογίες 149.558 149.566 99.963 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία 35.700 27.307 17.813 
Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 7.106 6.498 6.631 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 1.308 2.349 4.032 
Λοιπές υποχρεώσεις 27.190 36.524 47.947 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.939.693 3.586.000 4.195.911 

      

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  3.093.425 3.903.751 4.520.269 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Σηµειώνεται ότι τα «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» και οι «∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις» 
της 31/12/2006, εµφανίζονταν συνολικά στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 (από τις οποίες έχουν αντληθεί τα 
συγκρίσιµα στοιχεία) ως «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων». Επίσης οι «Επενδύσεις σε Ακίνητα» της 31/12/2006 
συµπεριλαµβάνονταν στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 (από τις οποίες 
έχουν αντληθεί τα συγκρίσιµα στοιχεία). 
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Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2007 έχουν αναµορφωθεί ώστε να είναι 
συγκρίσιµες µε αυτές της κλειόµενης χρήσης 31/12/2008. Αναλυτικά οι αναµορφώσεις έχουν ως εξής: 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2007 έχουν αναµορφωθεί µε ποσό ύψους € 11.855.212,82 το οποίο 
µείωσε την κατηγορία «Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων» και την κατηγορία «Λοιπές υποχρεώσεις» 
αντίστοιχα. Το παραπάνω ποσό συνίσταται σε χρηµατικά διαθέσιµα της ATTICA BANK τα οποία διαχειρίζεται η 
θυγατρική εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ για επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και για 
λογαριασµό της Τράπεζας.  

 

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών που έχει συστήσει η Τράπεζα µε το Ταµείο Νέας 
Οικονοµίας και διαχειρίζεται η θυγατρική της εταιρεία Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κατά την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2007 είχε ταξινοµηθεί 
στην κατηγορία «Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων». Κατά την κλειόµενη χρήση 
αναταξινοµήθηκε στην κατηγορία «συµµετοχής σε συγγενείς επιχειρήσεις» και συµπεριλήφθηκε στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Ο λόγος της ανακατάταξης αυτής 
παρατίθεται στην γνωστοποίηση 23 «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της 31/12/2008.  

 

Ειδικότερα, τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2007 που εµφανίζονται ως συγκριτικά στις δηµοσιευµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 διαφέρουν από αυτά που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, ως εξής: 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 
(ποσά σε χιλ €)  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 559.855 571.710 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.903.751 3.915.606 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Λοιπές υποχρεώσεις 36.524 48.379 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.586.000 3.597.855 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων 3.903.751 3.915.606 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε €4.520.269 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €3.903.751 χιλ. την 
31/12/2007 και €3.093.425 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 20,88%. Η εν 
λόγω αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες σε 
€3.385.815 χιλ. από €2.900.606 χιλ. την 31/12/2007 και €2.315.882 χιλ. την 31/12/2006 παρουσιάζοντας µέση 
ετήσια αύξηση της τάξεως του 20,91%. Επιπλέον η ενίσχυση του ενεργητικού οφείλεται στην αύξηση του 
υπολοίπου απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων το οποίο διαµορφώθηκε σε €627.125 χιλ. από €559.855 
χιλ. την 31/12/2007 και €404.722 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 
24,48%. 
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Το σύνολο των υποχρεώσεων διαµορφώθηκε σε €4.195.911 χιλ. έναντι €3.586.000 χιλ. την 31/12/2007 και 
€2.939.693 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 19,47%. Η εν λόγω αύξηση 
προέρχεται από την ενίσχυση της καταθετικής βάσης πελατών και συναφών υποχρεώσεων που ανήλθε σε 
€2.951.270 χιλ., έναντι € 2.915.850 χιλ. την 31/12/2007 και €2.421.755 χιλ. την 31/12/2006 µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό αύξησης 10,39% και του υπολοίπου των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα που ανήλθε σε 
€1.068.225 χιλ., έναντι €447.833 χιλ. την 31/12/2007 και €297.076 χιλ. την 31/12/2006 µε µέση ετήσια αύξηση 
89,63%. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των σηµαντικότερων µεγεθών των ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών της 
Τράπεζας για τις τρεις υπό εξέτασιν χρήσεις. 

 

Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα. 

Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Ταµείο 23.296 26.612 28.840 
Επιταγές εισπρακτέες 52.374 94.082 56.551 
∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 23.757 42.935 35.353 
∆εσµευµένες καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 800 1.200 0 
Σύνολο 100.227 164.829 120.744 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο εν λόγω λογαριασµός παρουσίασε µείωση της τάξεως του 26,75% κατά την 31/12/2008 σε σχέση µε την 
31/12/2007 και αύξηση 64,46% κατά τη 31/12/2007 έναντι της 31/12/2006 και οφείλεται στην κίνηση των 
επιταγών εισπρακτέων και των διαθεσίµων στην Κεντρική Τράπεζα. 

 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 

Η ανάλυση του λογαριασµού απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Καταθέσεις όψεως 3.092 2.993 2.901 
Καταθέσεις προθεσµίας διατραπεζικής 396.604 555.844 624.069 
Καταθέσεις προθεσµίας εκτός διατραπεζικής 0 1.000 0 
Συµφωνίες reverse repos 4.987 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα 38 18 155 
Σύνολο 404.722 559.855 627.125 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Οι αναλύσεις των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων της χρήσης 2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους 
συγκρισιµότητας µε τα σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008.  
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι µεταβολές των υπολοίπων των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων που εµφανίζονται στον παραπάνω 
πίνακα οφείλονται σε βραχυπρόθεσµες διατραπεζικές τοποθετήσεις αυξηµένης ρευστότητας κατά τη δεδοµένη 
χρονική στιγµή. Ο εν λόγω λογαριασµός διαµορφώθηκε σε €627.125 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €559.855 χιλ. 
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την 31/12/2007 και €404.722 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 24,48% 
προερχόµενη κατά το µεγαλύτερο µέρος από καταθέσεις προθεσµίας διατραπεζικής. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις για εµπορικούς σκοπούς οι οποίες 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους κατά την τελευταία ηµεροµηνία της εκάστοτε οικονοµικής χρήσης, ενώ οι 
µεταβολές στην εύλογη αξία τους επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσεως της αντίστοιχης χρήσης. 

 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου κατά την 31/12/2006, την 31/12/2007 και την 31/12/2008 απεικονίζεται 
ως εξής: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

(Ποσά σε χιλ.€) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Εταιρικά Οµόλογα-Εισηγµένα-Εσωτερικού 2.007 1.263 0 
Εταιρικά Οµόλογα- Μη εισηγµένα-Εξωτερικού 5.057 10.818 0 

Έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 7.064 12.081 0 

      

Μετοχές Εισηγµένες-Εσωτερικού 13.286 5.182 0 
Μετοχές Εισηγµένες-Εξωτερικού 148 92 0 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 0 4.665 0 

Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 13.435 9.940 0 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 20.499 22.021 0 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στο χαρτοφυλάκιο εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά την 31/12/2008, δεν υπάρχουν οµόλογα, καθώς 
αυτά έχουν είτε πωληθεί ή λήξει µέσα στην χρήση 2008. Επίσης, δεν εµφανίζονται µετοχές στο εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο, καθώς το υπόλοιπο της εύλογης αξίας τους κατά την 30/06/2008 έχει αναταξινοµηθεί στο 
χαρτοφυλάκιο των «∆ιαθεσίµων προς Πώληση» (βλ. υπο-ενότητα «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση»). 

Για την χρήση 2008, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών εµφανίζεται στην κατηγορία 
«Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» (βλ. υποενότητα «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» του παρόντος 
κεφαλαίου).  

 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες  

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες του Οµίλου την 31/12/2006, την 31/12/2007 και την 31/12/2008 
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 

% επί 
του 

Γενικού 
συνόλου 

31/12/2007 

% επί 
του 

Γενικού 
συνόλου 

Μεταβολή 
(%) 

31/12/2008 

% επί 
του 

Γενικού 
συνόλου 

Μεταβολή 
(%) 

Ιδιώτες:          
Πιστωτικές 
κάρτες 83.681 3,44% 72.261 2,40% -13,65% 68.150 1,94% -5,69% 
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Καταναλωτικά 
δάνεια 242.474 9,97% 294.029 9,75% 21,26% 327.053 9,30% 11,23% 
Στεγαστικά 362.580 14,92% 481.779 15,98% 32,88% 582.097 16,55% 20,82% 
Λοιπά 55.204 2,27% 72.124 2,39% 30,65% 16.157 0,46% -77,60% 
Σύνολο Α 743.940 30,60% 920.193 30,51% 23,69% 993.458 28,24% 7,96% 

Επιχειρήσεις:          
Γεωργία 15.219 0,63% 21.360 0,71% 40,35% 30.467 0,87% 42,64% 
Εµπόριο 610.316 25,11% 685.759 22,74% 12,36% 788.667 22,42% 15,01% 
Βιοµηχανία 309.338 12,73% 357.744 11,86% 15,65% 378.643 10,76% 5,84% 
Βιοτεχνία 105.490 4,34% 116.290 3,86% 10,24% 118.972 3,38% 2,31% 
Τουρισµός 24.391 1,00% 66.079 2,19% 170,91% 82.338 2,34% 24,61% 
Ναυτιλία 7.117 0,29% 10.317 0,34% 44,95% 24.482 0,70% 137,31% 
Κατασκευαστικές 238.334 9,80% 383.075 12,70% 60,73% 488.393 13,88% 27,49% 
Λοιπά 284.005 11,68% 302.060 10,02% 6,36% 381.381 10,84% 26,26% 
Σύνολο Β 1.594.211 65,58% 1.942.683 64,42% 21,86% 2.293.341 65,20% 18,05% 

∆ηµόσιο (Γ) 2.396 0,10% 3.247 0,11% 35,48% 2.216 0,06% -31,76% 

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (∆) 90.379 3,72% 149.534 4,96% 65,45% 228.621 6,50% 52,89% 

Γενικό σύνολο 
(A+B+Γ+∆) 2.430.925 100,00% 3.015.657 100,00% 24,05% 3.517.636 100,00% 16,65% 

Μείον: 
Προβλέψεις (115.044)  (115.051)  0,01% (131.821)  14,58% 
Καθαρή αξία 
δανείων και 
προκαταβολών 
σε πελάτες 2.315.882   2.900.606   25,25% 3.385.815   16,73% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Σηµειώνεται ότι όλες οι κατηγορίες χρηµατοδοτήσεων των δανείων και προκαταβολών αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, το οποίο δεν διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους.  

Το σύνολο των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (προ προβλέψεων) του Οµίλου ανήλθε σε €3.517.636 
χιλ. για τη χρήση 2008, έναντι €3.015.657 χιλ. τη χρήση 2007 και €2.430.925 χιλ. για τη χρήση 2006 
σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 20,29%. 

 

Για τη χρήση 2008, το 65,20% των δανείων χορηγήθηκε προς επιχειρήσεις – κυρίως εµπορικές, 
κατασκευαστικές και βιοµηχανικές - το 28,24% προς ιδιώτες καταρχήν για στεγαστική πίστη και κατά δεύτερον 
για καταναλωτική, το 6,50% προς χρηµατοδοτικές µισθώσεις και 0,06% στο ∆ηµόσιο. 

 

Το µήνα Νοέµβριο του 2008, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ποσού € 388 
εκατ. µε την έκδοση οµολόγου ύψους €353 εκατ. Η έκδοση των οµολόγων πραγµατοποιήθηκε από την 
εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε γι’ αυτό µε την επωνυµία «Stegasis Mortgage 
Finance plc.». Σκοπός της τιτλοποίησης ήταν η µείωση του κόστους χρήµατος µε την παράλληλη διατήρηση 
ικανοποιητικής ρευστότητας για την Τράπεζα και το οµόλογο διατέθηκε ως ενέχυρο για αναχρηµατοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η χρονική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου των δανείων του Οµίλου 
ATTICA BANK: 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Μέχρι 1 έτος       
∆άνεια Τακτής Λήξης 35.842 39.857 94.866 
Αλληλόχρεα ιδιωτών 72.623 94.893 34.540 
Πιστωτικές κάρτες 18.598 16.501 15.809 
Στεγαστικά δάνεια 17.965 23.509 31.139 
Επιχειρηµατικά δάνεια 1.286.895 1.325.770 1.402.128 
Σύνολο 1.431.923 1.500.530 1.578.482 

Από 1- 5 έτη       
∆άνεια Τακτής Λήξης 51.554 51.781 44.700 
Αλληλόχρεα ιδιωτών 80.425 97.436 88.208 
Πιστωτικές κάρτες 39.617 38.935 34.717 
Στεγαστικά δάνεια 68.672 85.474 105.102 
Επιχειρηµατικά δάνεια 185.020 496.336 586.298 
Σύνολο 425.288 769.962 859.025 

Πέραν των 5 ετών       
∆άνεια Τακτής Λήξης 27.485 50.606 41.747 
Αλληλόχρεα ιδιωτών 0 0 1.042 
Πιστωτικές κάρτες 0 0 458 
Στεγαστικά δάνεια 269.989 364.635 449.458 
Επιχειρηµατικά δάνεια 161.197 214.873 455.603 
Σύνολο 458.671 630.114 948.308 

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.315.882 2.900.606 3.385.815 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των εξασφαλισµένων και µη µε περιουσιακά στοιχεία δανείων 
του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας: 

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Εξασφαλισµένα δάνεια:     
α) Υποθήκες προσηµειώσεις 942.489 1.177.552 1.440.877 
β) Εγγύηση Ελληνικού ∆ηµοσίου 10.265 15.757 38310 
γ) Λοιπές εξασφαλίσεις 551.252 687.534 687.681 
Σύνολο 1.504.006 1.880.843 2.166.868 

Μη εξασφαλισµένα δάνεια 811.876 1.019.763 1.218.947 

Σύνολο 2.315.882 2.900.606 3.385.815 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή στοιχείων. 

 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 

Στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση περιλαµβάνονται χρεόγραφα για τα οποία δεν υπάρχει 
προκαθορισµένος χρονικός ορίζοντας διακράτησης. Οι εν λόγω επενδύσεις καταχωρίζονται αρχικά στην αξία 
κτήσης (συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων της συναλλαγής) και µετέπειτα αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
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τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας στο τέλος 
του έτους καταχωρίζονται απ΄ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο του Οµίλου στο τέλος των τριών εξεταζόµενων χρήσεων είχε ως εξής: 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Οµολογίες Ελληνικού ∆ηµοσίου 25.295 18.638 64.406 
Οµολογίες εισηγµένων Εκδοτών 34.983 17.270 18.478 
Οµολογίες µη εισηγµένων Εκδοτών 1.454 1.267 1.542 
Έντοκοι Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 61.732 37.176 84.425 

      
Μετοχές Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών 

1.217 637 2.781 

Μετοχές Εισηγµένες στο εξωτερικό 0 0 13 
Μετοχές Μη Εισηγµένες 301 299 297 
Αµοιβαία Κεφάλαια - (Ελλάδα) 7.976 3.307 4.384 
Αµοιβαία Κεφάλαια - (εξωτερικό) 25.701 25.829 22.898 
Μετοχές και Άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής 
Απόδοσης 

35.196 30.071 30.373 

Σύνολο 96.928 67.247 114.799 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Οι αναλύσεις του χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση στην εύλογη αξία της χρήσης 2006 έχουν αναµορφωθεί για 
λόγους συγκρισιµότητας µε τα σχετικά κονδύλια της χρήσης 2007.  
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης ανήλθαν σε €84.425 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €37.176 χιλ. την 
31/12/2007 και €61.732 χιλ. την 31/12/2006. Η αύξηση που παρατηρείται στη χρήση 2008 οφείλεται στη 
συµµετοχή της Τράπεζας στις αυξηµένες εκδόσεις Οµολογιών Ελληνικού ∆ηµοσίου που πραγµατοποιήθηκαν 
µέσα στη χρήση αυτή κατ’ ακολουθίαν της απόφασης της Τράπεζας για επενδύσεις χαµηλού κινδύνου.  

Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 που επέφερε η απόφαση του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) της 13ης Οκτωβρίου 2008, η Τράπεζα µετέφερε από τα «Χρεόγραφα Εµπορικού 
Χαρτοφυλακίου» (βλ. υποενότητα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων) στα 
«Χρεόγραφα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση» του Επενδυτικού χαρτοφυλακίου, µετοχές εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών ποσού € 3,6 εκ., καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην 
χρηµατοοικονοµική αγορά την περίοδο αυτή, εκτιµάται ότι οι τιµές των εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α. δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατική αξία των εταιρειών αυτών. Η Τράπεζα έχει την πρόθεση να διακρατήσει 
αυτές τις µετοχές και να µην προβεί σε πώληση στο άµεσο µέλλον. Η αποτίµηση αυτών των µετοχών, για την 
περίοδο από 1/7/2008 έως και 31/12/2008, ήταν ζηµιά ποσού € 1,34 εκ. η οποία καταχωρήθηκε στο 
αποθεµατικό «∆ιαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραπάνω 
απόφαση. Αν δεν είχε επέλθει η µεταβολή και η ανακατάταξη των µετοχών αυτών το αποτέλεσµα της χρήσεως 
θα ήταν µειωµένο κατά το ποσό €1,34 εκ. Το δε µέρος της ζηµίας από την αποτίµηση των ανωτέρω τίτλων που 
αφορά την περίοδο από 1/1 έως 30/6/2008 ύψους € 1,02 εκ. έχει περιληφθεί στα αποτελέσµατα 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων της κλειόµενης χρήσης.  

 

Η κίνηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση την 31/12 εκάστης χρήσης έχει ως εξής: 

Εξέλιξη Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων για πώληση 

(ποσά σε χιλ. €) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 76.313 
Προσθήκες 34.125 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (13.850) 
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Premium / discount 141 
Μεταβολή στην εύλογη αξία 199 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006 96.928 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007 96.928 
Προσθήκες 8.259 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (35.823) 
Premium / discount 111 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µεταφερόµενη απευθείας σε αποθεµατικά (2.228) 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2007 67.247 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008 67.247 
Προσθήκες 73.100 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (14.124) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (9) 
Premium / discount (800) 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µεταφερόµενη απευθείας σε αποθεµατικά (14.616) 
Μεταφορές 4.001 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008 114.799 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Χρεόγραφα επενδύσεων έως τη λήξη. 

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο χρεογράφων κατά την τελευταία ηµέρα καθεµίας εκ των εξεταζόµενων χρήσεων είχε 
ως εξής: 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 10.020 10.007 0 
Εταιρικά οµόλογα 16.952 11.955 11.958 

Σύνολο 26.972 21.961 11.958 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Οι αναλύσεις του χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση στην εύλογη αξία της χρήσης 2006 έχουν αναµορφωθεί για 
λόγους συγκρισιµότητας µε τα σχετικά κονδύλια της χρήσης 2007.  
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο καταχωρίζονται χρεόγραφα ο χρονικός ορίζοντας διακράτησης των οποίων 
ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία λήξης τους. Τα εν λόγω χρεόγραφα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης 
τους - στο οποίο περιλαµβάνεται η απόσβεση του premium/discount κατά την αγορά - µε βάση το πραγµατικό 
επιτόκιο. Βάσει του ∆ΛΠ 39, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων κατά την 31/12/2008 είναι € 9.615 
χιλ., € 19.879 χιλ. την 31/12/2007 και € 25.692 χιλ. κατά την 31/12/2006 αντίστοιχα. Η πτώση που παρατηρείται, 
οφείλεται στη µείωση της αξίας των οµολόγων λόγω της αρνητικής χρηµατιστηριακής συγκυρίας. Οι επενδύσεις 
κατεχόµενες στη λήξη αφορούν σε οµολογίες εκδόσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου και επιχειρηµατικές οµολογίες. 

 

Η χρονική ωρίµανση των χρεογράφων επενδύσεων έως τη λήξη, έχει ως εξής: 

Εξέλιξη διακρατούµενων έως τη λήξη επενδύσεων 
(ποσά σε χιλ. €)   
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 27.157 
Προσθήκες 5.000 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (5.175) 
Premium / discount (9) 
Μεταβολή στην εύλογη αξία - 
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Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006 26.972 

    
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007 26.972 
Προσθήκες - 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (5.000) 
Premium / discount (11) 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µεταφερόµενη απευθείας σε αποθεµατικά - 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2007 21.961 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008 21.961 
Προσθήκες - 
Πωλήσεις / µειώσεις/ λήξεις (10.000) 
Premium / discount (3) 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µεταφερόµενη απευθείας σε αποθεµατικά - 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008 11.958 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Συµµετοχές σε θυγατρικές  

Η συµµετοχή σε θυγατρικές ποσού €60 χιλ. την 31/12/2007 αφορούν σε συµµετοχή στην εταιρεία «AtticaBank 
Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων» η οποία συστήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2007 µε σκοπό τη 
διαχείριση των ακινήτων της Τράπεζας καθώς και την ευρύτερη δραστηριοποίηση της στον τοµέα της 
διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων. Κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2007, η εταιρεία, ως 
νεοσυσταθείσα, δεν συµπεριλήφθηκε στην ενοποίηση καθώς τα µεγέθη της δεν επηρέαζαν ουσιωδώς τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εταιρεία συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στην κλειόµενη χρήση Η συµµετοχή της 
Τράπεζας στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά την 31/12/2008 ανέρχεται στο ποσό των € 1.060.000. 

 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις ποσού €9.335 χιλ. την 31/12/2008 αφορούν σε ειδική συµµετοχή στο 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund κατά 50%, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27. Κατά την 
χρήση που έληξε την 31/12/2008, ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης κατά την 
31/03/2008. Κατά την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2007 είχε ενταχθεί στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Ο λόγος της ανακατάταξης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η Τράπεζα πλέον ως βασικός µεριδιούχος του 
αµοιβαίου κεφαλαίου Zaitech Fund ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην επενδυτική επιτροπή του αµοιβαίου 
κεφαλαίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνει, καθώς και στη 
ρευστοποίηση αυτών. Η δεσπόζουσα αυτή επιρροή προκύπτει από σύµβαση µεταξύ της εταιρείας Αττική 
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, η οποία είναι διαχειριστής 
του αµοιβαίου κεφαλαίου, της Τράπεζας που είναι ο θεµατοφύλακας και των µεριδιούχων που είναι η ATTICA 
BANK και το Ταµείο Νέας Οικονοµίας. Σηµειώνεται ότι κατά το προηγούµενο έτος η αποτίµηση του αµοιβαίου 
κεφαλαίου δεν είχε καµία επιρροή στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

Το ποσό συµµετοχής της Τράπεζας κατά την 31/12/2008 στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 
Zaitech Fund ανήλθε στο ποσό των € 7.290.457,03, ενώ η αναλογία κερδών στα αποτελέσµατα από την 
ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης του εν λόγω αµοιβαίου κεφαλαίου ανήλθε σε € 2.044.064,81. 

 

Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις. 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις του Οµίλου ATTICA BANK αναλύονται ως εξής: 
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις 7.291 7.829 12.628 

α) Γήπεδα και οικόπεδα 9.613 9.613 13.775 

β) Κτίρια 12.889 12.967 14.804 

γ) Μεταφορικά Μέσα 18 8 1 

δ) Έπιπλα και εξοπλισµός 6.418 6.896 7.155 

ε) Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 3.907 4.994 6.552 

στ) Ακινητοποιήσεις 126 42 163 

Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις: 32.970 34.519 42.449 

Σύνολο αναπόσβεστων ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 40.262 42.348 55.077 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η αύξηση στο υπόλοιπο των άυλων παγίων σε €12.628 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €7.829 χιλ. την 31/12/2007 
οφείλεται σε επενδύσεις σε λογισµικό. Η αύξηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων την 31/12/2008, έναντι 
€34.519 χιλ. την 31/12/2007 οφείλεται στην αναπροσαρµογή της αξίας των οικοπέδων, στην αγορά νέων 
επίπλων και εξοπλισµού και στις βελτιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις µισθωµένες εγκαταστάσεις. 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε €28.768 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €21.091 χιλ. την 31/12/2007 και 
€7.011 χιλ. την 31/12/2006 και αφορούν ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα της Τράπεζας από 
πλειστηριασµούς. Το έσοδο από µισθώµατα επενδύσεων σε ακίνητα για την χρήση 2008 ανέρχεται σε € 489 
χιλ. και σε € 221 χιλ. για την χρήση 2007 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007 το συγκρίσιµο της 31/12/2006 των επενδύσεων σε ακίνητα συµπεριλαµβανόταν 
στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και στο παρόν παρουσιάζεται στις επενδύσεις σε ακίνητα για λόγους 
συγκρισιµότητας.  

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού. 

Ο λογαριασµός «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» αναλύεται ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

Προπληρωθέντα έξοδα 2.343 4.349 1.801

Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους  2.817 1.943 5.253

∆εδουλευµένοι τόκοι και προµήθειες 12.821 23.095 29.748

Λοιπές απαιτήσεις έναντι του ∆ηµοσίου 564 1.199 3.289

Γραφική Ύλη 459 661 659

Εντολές Πληρωτέες 13.405 16.969 13.139

Εγγυήσεις 2.753 2.913 3.603

Προσωρινές διευκολύνσεις στο προσωπικό 2.206 3.284 1.118

Προκαταβολές επενδυτικών αγαθών χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5.165 2.944 295

Επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 9.370 8.615 8.684
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Απαιτήσεις από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων 0 0 54.250

Εγγυήσεις καταθέσεων υπέρ Τ.Ε.Κ.Ε. 0 0 11.441

Προπληρωµένοι τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 0 408 3.713

Απαιτήσεις έναντι πελατών από τέλη κτηµατολογίου 0 0 506

Απαιτήσεις από εκκαθάριση πράξεων αγοραπωλησίας µετοχών 0 11.873 0 

Λοιπά  7.396 9.613 7.179

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 59.299 87.866 144.678

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Σηµειώνεται ότι οι αναλύσεις των λοιπών στοιχείων ενεργητικού της 31/12/2007 έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας µε τα 
σχετικά κονδύλια της χρήσης 2008. Οµοίως οι αναλύσεις των λοιπών στοιχείων ενεργητικού της 31/12/2006.  
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2004- 2006, οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton ΑΕ 

 

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε €144.678 χιλ. έναντι €87.866 χιλ. την 31/12/2007 και €59.299 χιλ. την 
31/12/2006. Η αύξηση κατά την 31/12/2008 σε σχέση µε την 31/12/2007,οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στις 
απαιτήσεις από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ποσού €54.250 χιλ. κατά την κλειόµενη χρήση όπου 
περιλαµβάνονται τα ποσά που η Τράπεζα έχει καταβάλει ως εγγύηση για το πρόγραµµα τιτλοποίησης 
στεγαστικών δανείων που έλαβε χώρα κατά το έτος 2008. Η αύξηση του υπολοίπου των απαιτήσεων προέρχεται 
και από τις εγγυήσεις καταθέσεων υπέρ Τ.Ε.Κ.Ε., το οποίο αφορά σε πρόσθετη εισφορά που η Τράπεζα 
κατέβαλε στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων σύµφωνα µε το νόµο 3746/2009.  

Οι δεδουλευµένοι τόκοι και προµήθειες την 31/12/2008 είναι αυξηµένοι λόγω του µεγάλου όγκου των 
προθεσµιακών καταθέσεων που έχει συνάψει η Τράπεζα καθώς και των προθεσµιακών καταθέσεων σε Ξένο 
Νόµισµα οι τόκοι των οποίων διαµορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούµενο έτος. Την 
31/12/2007 η αύξηση του λογαριασµού δεδουλευµένοι τόκοι και προµήθειες, αφορά σε προµήθειες από 
επεξεργασία σχεδίων και προτάσεων για κοινοτικά προγράµµατα και σε δεδουλευµένους τόκους κρατικών 
οµολόγων.  

Οι εντολές πληρωτέες αφορούν κυρίως σε εντολές και µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ του δικτύου καταστηµάτων 
της Τράπεζας και όχι διατραπεζικές µεταφορές κεφαλαίων. Μετά την πλήρη θέση σε λειτουργία του νέου 
πληροφοριακού συστήµατος της τράπεζας Globus T24, ο λογαριασµός λειτουργεί ως διακαταστηµατικός 
λογαριασµός µεταξύ των καταστηµάτων του δικτύου. 

Σηµειώνεται ότι κατά την 31/12/2007, οι απαιτήσεις από εκκαθάριση πράξεων αγοραπωλησίας µετοχών 
αφορούν απαίτηση από θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας (ΑΤΤΙΚΑ Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ) η οποία 
διενεργεί, βάσει ειδικής σύµβασης, πράξεις αγοραπωλησίας µετοχών για λογαριασµό της Τράπεζας και µε 
ειδική πίστωση που η Τράπεζα έχει ανοίξει µε δικαιούχο τη θυγατρική εταιρεία για το σκοπό αυτό. 

Τέλος, στις λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων περιλαµβάνεται ποσό €7,9 εκατ. το οποίο αφορά 
σε ατασθαλίες καταστήµατος δικτύου της Τράπεζας που είχε λάβει χώρα σε προηγούµενα έτη. Για το ποσό αυτό 
η Τράπεζα σύµφωνα µε γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών έχει σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη.  

 

Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο εν λόγω λογαριασµός του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 αναλύεται ως εξής:  

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
(ποσά σε € χιλ) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση:     
Αναπροσαρµογή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων 1 0 0 
Προβλέψεις αποµείωσης αξίας χορηγήσεων 5.000 2.998 2.998 
Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 8.915 6.813 4.414 
Αξιόγραφα επενδύσεων διαθέσιµα προς πώληση 0 0 4.737 
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Αφορολόγητο αποθεµατικό από πώληση χρεογράφων προς 
συµψηφισµό ζηµιών 0 

0 2.604 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 56 0 0 
Φόρος εισοδήµατος προς συµψηφισµό 6.949 0 0 
Λοιπές προσωρινές διαφορές 668 6.020 6.907 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 21.589 15.831 21.659 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση:     
Αναπροσαρµογή αϋλων παγίων (487) (596) (793) 
Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων (133) (163) (1.555) 
Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0 (820) (1.598) 
Λοιπές προσωρινές διαφορές (688) (770) (85) 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους (1.308) (2.349) (4.032) 

Καθαρές απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φορους  20.281 13.482 17.627 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η αύξηση των καθαρών απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους κατά την 31/12/2008 σε €17.627 χιλ. από 
€13.482 χιλ. την 31/12/2007, προέρχεται από αξιόγραφα επενδύσεων διαθέσιµα προς πώληση και 
αφορολόγητο αποθεµατικό από πώληση χρεογράφων προς συµψηφισµό ζηµιών.  

 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

Οι υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύµατα κατά την τριετία αναλύονται ως εξής: 

Υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύµατα 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
Καταθέσεις όψεως 7.369 6.479 7.096 
Καταθέσεις προθεσµίας διατραπεζικής 289.603 440.000 1.061.000 
Καταθέσεις προθεσµίας εκτός διατραπεζικής 0 1.354 0 
Λοιπά 104 0 129 
Σύνολο 297.076 447.833 1.068.225 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων αυτών 
ανήλθαν σε €1.068.225 χιλ. την 31/12/2008 , €447.833 χιλ. την 31/12/2007 και €297.076 χιλ. την 31/12/2006. Η 
µεγάλη αύξηση που εµφανίζεται την 31/12/2008 έναντι των προηγούµενων ετών οφείλεται στη κρίση 
ρευστότητας που η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση είχε δηµιουργήσει, καθώς και στην επεκτατική πιστωτική 
πολιτική της Τράπεζας. 

 

Υποχρεώσεις προς πελάτες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασµού καταθέσεων του Οµίλου για τις υπό εξέτασιν 
χρήσεις: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 Μεταβολή (%)  31/12/2008 Μεταβολή (%)  

Όψεως και τρεχούµενοι 430.230 537.723 24,98% 334.046 -37,88% 
Ταµιευτηρίου 389.507 404.080 3,74% 397.165 -1,71% 
Προθεσµίας 1.493.711 1.854.022 24,12% 2.112.791 13,96% 
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∆εσµευµένες 61.495 79.559 29,38% 78.281 -1,61% 
Repos 6.109 0 -100,00% 1.500   
Λοιπές 40.702 40.466 -0,58% 27.487 -32,07% 

Σύνολο  2.421.755 2.915.850 20,40% 2.951.270 1,21% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €2.951.270 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €2.915.850 χιλ. την 31/12/2007 και 
€2.421.755 χιλ. την 31/12/2006, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 10,39%.  

Εν τούτοις, την 31/12/2008 το σύνολο των υποχρεώσεων προς πελάτες σηµείωσε οριακή αύξηση σε σχέση µε 
την 31/12/2007, της τάξεως του 1,21%, και προέκυψε από την αύξηση κατά 13,96% των προθεσµιακών 
καταθέσεων, καθώς οι λοιποί τύποι καταθέσεων (όψεως και τρεχούµενοι, ταµιευτηρίου, δεσµευµένες), οι οποίοι 
κατά την προηγούµενη διετία 2006-2007 είχαν συµβάλει στην αύξηση της καταθετικής βάσης - σε συνδυασµό µε 
την αύξηση των προθεσµιακών καταθέσεων - την 31/12/2008 σηµείωσαν κάµψη. 

Σηµειώνεται ότι οι λοιπές υποχρεώσεις προς πελάτες περιλαµβάνουν διατραπεζικές εντολές και επιταγές. 

Ο λόγος των χορηγήσεων προς καταθέσεις του Οµίλου ATTICA BANK κατά τις εξεταζόµενες χρήσεις 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 
Μεταβολή 

(%)  
31/12/2008 

Μεταβολή 
(%)  

Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) 2.430.925 3.015.657 24,05% 3.517.636 16,65% 
Καταθέσεις 2.421.755 2.915.850 20,40% 2.951.270 1,21% 

% χορηγήσεων επί των καταθέσεων 100,38% 103,42% 3,03% 119,19% 15,25% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο δείκτης χορηγήσεων επί των καταθέσεων κατά την τριετία ανέρχεται σε 119,19% την 31/12/2008 από 
103,42% την 31/12/2007 και 100,38% την 31/12/2006, και η τάση που εµφανίζει οφείλεται στην πολιτική της 
Τράπεζας για πιστωτική επέκταση µε έµφαση σε στοχευµένες κατηγορίες πελατών. 

Συγκεκριµένα, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2008 ανήλθε σε 17%. Σε 
ό,τι αφορά τις καταθέσεις, η µεταβολή που σηµειώθηκε στο απόλυτο ύψος των κεφαλαίων την 31/12/2008 σε 
σχέση µε την 31/12/2007 ήταν οριακά αυξητική ενώ οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς πιστωτικά ιδρύµατα 
αυξήθηκαν το 2008 έναντι του 2007 κατά 138%. 

 

Εκδοθείσες οµολογίες. 

Το εν λόγω κονδύλι ύψους € 99.963 χιλ. κατά την 31/12/2008 περιλαµβάνει οµολογιακό δάνειο, µειωµένης 
εξασφάλισης (TIER II), ηµεροµηνίας έκδοσης 24/3/2005 και διάρκειας 10 ετών (µε δυνατότητα ανάκλησης στα 5 
έτη), το οποίο προσµετράται για τον υπολογισµό της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας. Η περίοδος 
εκτοκισµού του δανείου αυτού είναι 3 µήνες, µε επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 1,32%. Το δάνειο εκδόθηκε 
από την ATTICA FUNDS PLC, θυγατρική της ATTICA BANK , και οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 
του Λουξεµβούργου.  

Στην κλειόµενη χρήση η Τράπεζα εξόφλησε τον µήνα Μάρτιο οµολογίες ύψους € 10 εκ. ως συµβατική 
υποχρέωση και τον Αύγουστο προέβη σε πρόωρη εξόφληση οµολογιών ύψους € 40 εκ. προς την Emporiki Bank 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  140 

από την οποία έχει καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου το οµολογιακό δάνειο που είχε εκδοθεί από την εταιρεία «Αττικής 
Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων», η οποία ήδη έχει απορροφηθεί από την Τράπεζα. 

Το ποσό των τόκων που έχει βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 2008 για την εξυπηρέτηση του παραπάνω 
οµολογιακού δανείου ανήλθε σε € 2.081 χιλ. (βλ. Ενότητα 3.16.1.1 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 
2006-2008», υποενότητα «Καθαρά Έσοδα από τόκους».  

 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

Ο λογαριασµός «Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία» κατά την 
31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008 αναλύεται ως εξής: 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Πρόγραµµα συνταξιοδοτικών παροχών 27.823 20.499 11.803 
Πρόγραµµα συµπληρωµατικών παροχών εφάπαξ 1.544 597 197 
Αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία  6.333 6.211 5.813 

Γενικό σύνολο παροχών σε εργαζοµένους 35.700 27.307 17.813 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα ποσά της 31/12/2008 για το πρόγραµµα συνταξιοδοτικών παροχών έχουν εξαχθεί από αναλογιστική µελέτη 
το αποτέλεσµα της οποίας περιλαµβάνεται στο ν.3554/2007. Τα ποσά της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 
31/12/2007 έχουν εξαχθεί από αναλογιστική µελέτη το αποτέλεσµα της οποίας περιλαµβάνεται στο ν.3554/2007. 

Για τις παροχές σε εργαζοµένους βλ. σχετικά την ενότητα 3.3.3 «Υπαγωγή του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ» καθώς και τη 
σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2008. 

 

 

Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 
(Ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους 313 38 22 
Προβλέψεις για επίδικες απαιτήσεις 925 1.100 1.308 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 40 40 43 
Πρόβλεψη για κάλυψη εκτάκτων ζηµιών  4.000 4.000 4.000 
Λοιπές προβλέψεις 1.828 1.320 1.258 
Λοιπές προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 7.106 6.498 6.631 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το κονδύλι προβλέψεις για επίδικες απαιτήσεις αφορά δικαστικές αγωγές που έχουν εγερθεί κατά του συνόλου 
των εταιριών του Οµίλου και για τις οποίες (σύµφωνα µε γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών) 
εκτιµάται ότι θα προκύψει υποχρέωση µελλοντικής καταβολής ποσό € 1.308 χιλ. την 31/12/2008. 
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Το κονδύλι κάλυψης έκτακτων ζηµιών € 4.000 χιλ. την 31/12/2008 αφορά πρόβλεψη για κάλυψη εκτάκτων 
ζηµιών που έχει προκύψει σε κατάστηµα του δικτύου της Τράπεζας. 

Το δε υπόλοιπο ποσό ύψους € 1.258 χιλ. την 31/12/2008 έχει σχηµατισθεί για κάλυψη εκτάκτων ζηµιών που 
πιθανόν θα προκύψουν από λοιπές ενδεχόµενες ζηµίες από απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων, οι κυριότερες εκ των 
οποίων είναι οι εξής: Ράδιο Κορασίδης €400 χιλ, Sea Farm Ionian € 606 χιλ, απώλεια επιταγών ορίων €248 χιλ., 
λοιπά €47 χιλ.  

 

Λοιπά στοιχεία Παθητικού 

Ο λογαριασµός «Λοιπά στοιχεία παθητικού» αναλύεται ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτός φόρου εισοδήµατος) 2.033 3.075 2.737 
Φόρος εισοδήµατος 1.001 301 976 
Μερίσµατα πληρωτέα 64 45 34 
Πιστωτές και προµηθευτές 6.380 11.841 7.232 
Οφειλές προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 1.644 1.992 2.293 
Έξοδα πληρωτέα 2.319 2.419 8.395 
Προµήθειες και τόκοι πληρωτέοι 10.216 15.975 21.936 
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό ∆ηµοσίου 1.654 305 57 
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό τρίτων 128 139 1.383 
Έσοδα εποµένων χρήσεων 280 242 185 
Οφειλόµενες αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5 35 0 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.466 156 2.720 

Σύνολο  27.190 36.524 47.947 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο εν λόγω λογαριασµός διαµορφώθηκε σε €47.974 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €36.524χιλ. την 31/12/2007 και 
€27.190 χιλ. την 31/12/2006. Η αύξηση του υπολοίπου της 31/12/2008 οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στην 
αύξηση των εξόδων από κοινοτικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχε η Τράπεζα και σε δεδουλευµένους 
τόκους οµολογιακών δανείων, καθώς και σε προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες είχαν συνοµολογηθεί σε ξένο 
νόµισµα. 

Για δε την 31/12/2007, εκτός από τους ανωτέρω λόγους, ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν η υποχρέωση προς 
προµηθευτές αγαθών χρηµατοδοτικής µίσθωσης προς εκµίσθωση δεδοµένου ότι το έτος αυτό ήταν το πρώτο 
που η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε σε αυτό τον τοµέα µέσω διεύθυνσης που δηµιούργησε ειδικά για το σκοπό 
αυτό. 
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Ίδια κεφάλαια 

Το κοινό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ποσού € 47.616.639,35, διαιρείται σε 136.047.541 κοινές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 0,35 εκάστη και είναι πλήρως καταβεβληµένο.  

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου για την περίοδο 2006-2008: 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Μετοχικό Κεφάλαιο 28.902 46.244 47.617 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 108.248 238.539 249.611 

ίδιες Μετοχές 0 0 (11) 

Αποθεµατικά Κεφάλαια 6.467 2.035 1.967 

Τακτικό Αποθεµατικό 5.045 5.077 6.125 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 4 0 0 
Φορολογηθέντα Αποθεµατικά 13.525 13.525 15.234 
Αποθεµατικό από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων (17.085) (10.589) (8.199) 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων (1.493) (5.978) (15.858) 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων 6.471 0 4.665 
Σωρευµένα Κέρδη/Ζηµίες 10.115 30.934 25.174 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους 153.732 317.751 324.357 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 1 1 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 153.732 317.751 324.358 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ATTICA BANK την 31/12/2008 αυξήθηκαν κατά € 6.607 χιλ. ή κατά 2,08% και 
ανήλθαν σε €324.358 χιλ. από €317.751 χιλ. την 31/12/2007. Επίσης, την 31/12/2007 τα Ίδια Κεφάλαια 
αυξήθηκαν κατά 164.019 χιλ. ήτοι κατά 106,69%. Οι βασικές µεταβολές που επήλθαν στην Καθαρή Θέση 
συνοψίζονται στην ενότητα 3.16.1.4 «Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης 
των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008». 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα, όλα τα ακίνητα, τόσο τα 
επενδυτικά όσο και αυτά που είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους η οποία 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιµητές. Για τα επενδυτικά ακίνητα η τυχόν µεταβολή της εύλογης 
αξίας, καταχωρείται στην κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 
καταχωρείται στον ειδικό λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων (Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων), 
υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση υποαξίας, αυτή δε συνιστά αποµείωση, η οποία καταχωρείται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. 
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3.16.1.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών χρήσεων 2006, 2007 και 2008 

 

Η ανάλυση των ταµειακών ροών του Οµίλου ATTICA BANK για τις οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008 
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2006 31/12/2007  31/12/2008 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Τόκοι και συναφή έσοδα 154.915 209.312 266.766 
Τόκοι έξοδα (72.406) (114.725) (159.533) 
Έσοδα µερισµάτων 476 407 355 
Έσοδα προµηθειών 34.032 36.716 36.368 
Έξοδα προµηθειών (1.474) (1.465) (1.213) 
Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 3.551 4.296 141 
Λοιπά έσοδα 2.931 3.669 9.104 
Πληρωµές σε υπαλλήλους και προµηθευτές (87.786) (90.438) (99.649) 
Φόροι πληρωθέντες (3.281) (1.052) (3.975) 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 
µεταβολές των λ/σµών που σχετίζονται µε λειτουργικές 
δραστηριότητες 

30.957 46.721 48.365 

      
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού     
Καθαρή (αύξηση) / µείωση εµπορικών αξιογράφων (1.858) 2.330 12.581 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση χορηγήσεων  (510.115) (614.579) (519.798) 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία 5.255 (32.175) (62.050) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) σε υποχρεώσεις προς άλλα 
πιστωτικά ιδρύµατα 

124.358 150.757 620.393 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών 
υποχρεώσεων  

467.601 494.095 35.420 

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) άλλων υποχρεώσεων (23.426) 3.888 3.230 
Σύνολο µεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού 61.815 4.316 89.776 
      
Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 92.772 51.036 138.141 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.180) (2.332) (6.755) 
Αγορές ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

(5.211) (4.251) (5.101) 

Αποτέλεσµα από πώληση ενσωµάτων παγίων περουσιακών 
στοιχείων 

20 0 0 

Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούµενων ως τη λήξη (5.000) 0 0 
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούµενων ως τη λήξη 5.143 5.000 10.000 
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση (34.125) (8.259) (73.100) 
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση 15.393 31.260 13.512 
Αποτέλεσµα από πώληση χρεογράφων χαρτοφυλακίου 
διαθεσίµων προς πώληση 

0 0 0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες - Net of Cash (απόκτηση) 0 0 (2.625) 
 Πώληση µετοχών θυγατρικών εταιρειών - Net of Cash 
(απόκτηση) 

0 0 0 

Επιστροφή Κεφαλαίου από λύση θυγατρικής 0 0 0 
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (25.961) 21.418 (64.069) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων 0 148.640 12.333 
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 0 (1.358) (46) 
Αποπληρωµή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 0 0 (50.000) 
Αγορές ιδίων µετοχών 0 0 (11) 
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Μερίσµατα πληρωθέντα (0) (0) (13.223) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 147.282 (50.947) 
      
Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και χρηµατικών 
διαθεσίµων 

66.811 219.736 23.124 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 438.030 504.948 724.684 
Πλέον Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα ενοποιούµενης για 
πρώτη φορά εταιρείας 

108 0 60 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα τέλους περιόδου 504.948 724.684 747.869 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα «Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών της 
31/12/2006, της 31/12/2007 και της 31/12/2008», οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2007 έχουν αναµορφωθεί ώστε να είναι συγκρίσιµες µε αυτές της κλειόµενης χρήσης 31/12/2008. Οι 
αναµορφώσεις έχουν ως εξής: οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2007 έχουν αναµορφωθεί µε ποσό ύψους € 
11.855.212,82 το οποίο µείωσε την κατηγορία «Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων» και την κατηγορία 
«Λοιπές υποχρεώσεις» αντίστοιχα. Το παραπάνω ποσό συνίσταται σε χρηµατικά διαθέσιµα της ATTICA BANK 
τα οποία διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ για επενδύσεις στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και για λογαριασµό της Τράπεζας.  

 

Ειδικότερα, τα στοιχεία των ταµειακών ροών της χρήσης 2007 που εµφανίζονται ως συγκριτικά στις 
δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 διαφέρουν από αυτά που εµφανίζονται στις 
δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 
(Ποσά σε χιλ. €) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ 
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού    
Καθαρή (αύξηση) / µείωση άλλων υποχρεώσεων 3.888 15.743 
Σύνολο µεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία 
ισολογισµού 4.316 16.171 
     
Καθαρή ταµιακή ροή από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

51.036 62.891 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και ταµειακών 
ισοδυνάµων 219.736 231.591 
     
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα τέλους χρήσης 724.684 736.539 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τη χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η περιγραφή των µεταβολών των ταµειακών ροών του Οµίλου ATTICA BANK για τις χρήσεις 2006, 2007 και 
2008 παρατίθεται στην ενότητα 3.13.1 «Πληροφορίες για τις ταµειακές ροές χρήσεων 2006 - 2008» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  
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3.16.1.4 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης των οικονοµικών χρήσεων 

2006, 2007 και 2008 

 

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι καταστάσεις των µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου ATTICA 
BANK για τις οικονοµικές χρήσεις 2006-2007-2008: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.)               

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Σωρευµένα 
κέρδη/ζηµιές 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

Κεφαλαί
ων 

                

Υπόλοιπα 1/1/2006 28.902 0 157.527 23.439 (56.651) 0 153.217 

Αποτέλεσµα χρήσης µετά 
φόρων         

- - - - 874 0 874 

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων  - - - - - - 0 
 -Αξιόγραφα διαθέσιµα προς 
πώληση 

- - - 94 - - 94 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

- - - - (493) - (493) 

Μεταβολές από ενοποιήσεις 
Θυγατρικών 

- - - - 40 0 40 

Μεταφορά στα αποθεµατικά - - - 12 (12) - 0 
Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

49.279 - (49.279) -  - 0 

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 

(49.279) - - - 49.279 - 0 

Μεταφορά αποθεµατικού 
ζηµίας χρεογράφων 
παρελθουσών χρήσεων  

- - - (17.085) 17.085 - 0 

Μερίσµατα πληρωθέντα 
µειοψηφίας 

- - - - (0) (0) (0) 

Αποθεµατικά 
δηµιουργηθέντα από 
∆ιανοµή 

- - - 7 (7) - 0 

Υπόλοιπα 31/12/2006 28.902 0 108.248 6.467 10.115 0 153.732 

Αποτέλεσµα χρήσης µετά 
φόρων         

- - - - 20.847 0 20.848 

Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

17.341 - 131.299 - - - 148.640 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου 

- - (1.358) - - - (1.358) 

Παραχώρηση δικαιωµάτων 
στους εργαζόµενους 

- - 350 - - - 350 

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων  - - - - - - 0 
 -Αξιόγραφα διαθέσιµα προς 
πώληση 

- - - (4.485) - - (4.485) 

Σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού 

- - - 28 (28) - 0 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

- - - 25 - - 25 
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Μερίσµατα πληρωθέντα 
µειοψηφίας 

- - - - - (0) (0) 

Λοιπές προσωρινές 
διαφορές 

- - - 0 - 0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2007 46.244 0 238.539 2.035 30.934 1 317.751 

Αποτέλεσµα χρήσης µετά 
φόρων         

- - - - 12.610 0 12.610 

Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου µέσω 
επανεπένδυσης µερίσµατος 

1.240 - 9.993 - - - 11.233 

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 

- - - - - (0) (0) 

Πρόγραµµα παροχής 
δικαιωµάτων προαίρεσης 
(stock option) 

133 - 967 - - - 1.100 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου 

- - (36) - (11) - (46) 

Κόστος µισθοδοσίας 
προγράµµατος stock option 

- - 148 - - - 148 

(Αγορές)/ πωλήσεις ιδίων 
µετοχών 

- (11) - - - - (11) 

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων  - - - - - - - 

 -Αξιόγραφα διαθέσιµα προς 
πώληση: αποτίµηση 

- - - (14.616) - - (14.616) 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια από 
αποθεµατικό διαθεσίµων 
προς πώληση 

- - - 4.737 - - 4.737 

Σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού 

- - - 1.048 (1.048) - 0 

Αποθεµατικό από κέρδη 
πώλησης χρεογράφων 2007 
µετά τον αναλογούντα φόρο 

- - - 4.099 (4.099) - 0 

Αναπροσαρµογή ιδιοχρ/νων 
ακινήτων 

- - - 5.831 - - 5.831 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια από 
αναπροσαρµογή ακινήτων 

- - - (1.166) - - (1.166) 

Μερίσµατα πληρωθέντα - - -  (13.212) (0) (13.213) 

Υπόλοιπα 31/12/2008 47.617 (11) 249.611 1.967 25.174 1 324.358 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Σηµειώνεται ότι η αποτίµηση των αξιογράφων διαθέσιµων προς πώληση ποσού €(14.616) χιλ. αφορά σε υπο-
αξία του χαρτοφυλακίου οµολόγων και Αµοιβαίων Κεφαλαίων της Τράπεζας κατά την περίοδο αυτή. 
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Κατά τη χρήση 2008 έλαβαν χώρα τα εξής: 

 

Α) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µέσω επανεπένδυσης µερίσµατος 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, που πραγµατοποιήθηκε στις 16.05.2008, αποφάσισε 
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µέχρι ποσού € 1.712.726,75, µε έκδοση µέχρι 4.893.505 
νέων µετοχών, συντελούµενη µέσω επανεπένδυσης του µερίσµατος της χρήσης 2007, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια των µετόχων δικαιούχων του µερίσµατος αυτού, µε τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ίση µε το µέσο 
όρο της χρηµατιστηριακής τιµής κλεισίµατος της µετοχής κατά τις πρώτες 4 ηµέρες διαπραγµάτευσης της 
µετοχής χωρίς δικαίωµα στο µέρισµα, µειωµένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η τιµή διάθεσης διαµορφώθηκε 
σε € 3,17 .  

 

Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά € 1.240.261,05 , µε την έκδοση 3.543.603 
νέων, άυλων, ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών, και ανήλθε σε € 47.483.890,65, διαιρούµενο σε 
135.668.259 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35 . Η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των ως άνω νέων µετοχών, 
ύψους € 9.992.960,46 οδηγήθηκε στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος 
αυξήθηκε κατά το ποσό αυτό µείον τα έξοδα της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1.240,26 .  

 

Β) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης (stock 
option) 

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις 16/4/2008 αποφάσισε την 
θέσπιση προγράµµατος διαθέσεως µετοχών µε τη µορφή δικαιωµάτων προαιρέσεως (option) απόκτησης 
µετοχών σε στελέχη και προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών. Ο µέγιστος αριθµός 
δικαιωµάτων δεν µπορεί να υπερβεί το 1,5 % του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθµού των µετοχών της Τράπεζας. 
Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων ορίστηκε στο 80% της µέσης σταθµικής χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής 
της Τράπεζας του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραµµα. Η περίοδος άσκησης των 
δικαιωµάτων ορίστηκε από 1/7 έως 31/8 κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραµµα.  

 

Τα δικαιώµατα ωριµάζουν ως ακολούθως: α) Την 1η Ιουλίου 2008 (πρώτο έτος του προγράµµατος) ωριµάζει το 
50% των χορηγούµενων δικαιωµάτων β) Την 1η Ιουλίου 2009 (δεύτερο έτος του προγράµµατος) ωριµάζει το 
υπόλοιπο 50% των χορηγούµενων δικαιωµάτων. Η άσκηση των δικαιωµάτων γίνεται ως ακολούθως: α) Μέχρι 
το 50% των δικαιωµάτων ασκείται, κατά το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα, από 1η Ιουλίου 2008 έως 31η 
Αυγούστου 2008 του πρώτου έτους του προγράµµατος. β) Το υπόλοιπο 50% των δικαιωµάτων, καθώς και κάθε 
άλλο ποσοστό που δεν ασκήθηκε, ασκούνται σωρευτικά κατά το χρονικό διάστηµα, από 1η Ιουλίου 2009 έως 
31η Αυγούστου 2009 του δευτέρου έτους του προγράµµατος. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιώµατα δεν 
ασκηθούν µέχρι 31 Αυγούστου 2009, τότε αυτά αποσβένονται. 

 

Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών διαµορφώθηκε σε 2,90 
ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 80% της µέσης σταθµικής χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Τράπεζας του 
α΄ εξαµήνου 2008. 
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Στο πλαίσιο εφαρµογής του παραπάνω προγράµµατος stock option, διατέθηκαν στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., 
στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιρειών, δικαιώµατα προαιρέσεως για την αγορά έως 1.009.385 µετοχών της Τράπεζας προς 2,90 ευρώ ανά 
µετοχή. Το σύνολο των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών και για τα 2 έτη του προγράµµατος ανέρχεται σε 
2.018.769.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, έως την 31 Αυγούστου 2008, από τους 718 δικαιούχους του προγράµµατος, 210 
άσκησαν τα δικαιώµατά τους, για την απόκτηση συνολικά 379.282 µετοχών (από σύνολο 1.009.385 που 
αντιστοιχεί στο πρώτο έτος του προγράµµατος), µε τιµή αποκτήσεως 2,90 ευρώ ανά µετοχή.  

 

Συνεπεία της ως άνω άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως του προγράµµατος stock option, µε την από 
01.09.2008 απόφαση του ∆.Σ., το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό 132.748,70 ευρώ µε την 
έκδοση συνολικά 379.282 νέων, ονοµαστικών, κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών και ανήλθε σε 
47.616.639,35 ευρώ, διαιρούµενο σε 136.047.541 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ η καθεµία. Η συνολική 
υπέρ το άρτιο αξία των ως άνω νέων µετοχών, ύψους 967.169,10 ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασµού 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξήθηκε κατά το ποσό αυτό µείον τα σχετικά έξοδα 
της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από την εφαρµογή του προγράµµατος stock option για το πρώτο έτος, ύψους 
34.466,44 ευρώ. Περαιτέρω το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» είναι 
προσαυξηµένο κατά ποσό ευρώ 147.919,98, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος µισθοδοσίας µε το οποίο 
επιβαρύνεται η Τράπεζα στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω προγράµµατος.  

 

 

Κατά τη χρήση 2007 έλαβαν χώρα τα εξής: 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας η οποία συνεκλήθη την 7η Μαρτίου 2007, αποφάσισε 
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 17.341.361,10 ευρώ, µε καταβολή µετρητών και την 
έκδοση 49.546.746 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης.  

 

Επίσης, ποσό 131.298.876,90 ευρώ αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των νέων µετοχών, 
η οποία εµφανίζεται σε πίστωση του λογαριασµού «διαφορά υπέρ το άρτιο». Ακόµα το υπόλοιπο του 
λογαριασµού «διαφορά υπέρ το άρτιο» είναι προσαυξηµένο κατά ποσό 350.000,00 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί 
σε διάθεση 500 χιλ µετοχών στους εργαζόµενους σε µειωµένη τιµή και µειωµένο κατά ποσό 1.358.477,93 ευρώ 
που αντιστοιχεί στα έξοδα της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Κατά τη χρήση 2006 έλαβαν χώρα τα εξής: 

 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεκλήθη την 26η Ιουλίου 
2006, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά € 49.278.866,46 µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου 
ποσού από την εµφανιζόµενη στα Ίδια Κεφάλαια «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε αύξηση 
ονοµαστικής αξίας µετοχής. Ακολούθως µε απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας, µειώθηκε κατά ποσό € 49.278.866,46 µε συµψηφισµό ζηµιών που εµφανίζονταν στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Τράπεζας απόρροια της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µε µείωση 
ονοµαστικής αξίας µετοχής. Μετά τις παραπάνω κινήσεις το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου, η ονοµαστική αξία 
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µετοχής καθώς και το ύψος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας δεν µεταβλήθηκαν σε σχέση µε τα 
προ των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επίπεδα. 
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3.16.1.5 Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες οι οποίοι υπολογίσθηκαν µε βάση 
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2006, 2007 και 2008 του Οµίλου ATTICA BANK, που 
έχει συνταχθεί βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. καθώς και λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εκθέσεις του ∆.Σ.: 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008 
∆είκτες αποδοτικότητας     
Απόδοση Οµίλου επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - προ φόρων 2,43% 12,65% 5,17% 
Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φόρων 0,13% 0,78% 0,39% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εσόδων       
Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,90% 63,46% 71,29% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 25,87% 24,05% 24,30% 
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 3,17% 2,82% 2,61% 
      
∆είκτες διάρθρωσης εξόδων       
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 78,32% 60,18% 65,99% 
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 3,20% 2,26% 2,12% 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης εκτός Τόκων / Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,59% 1,48% 0,96% 
      
∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού       
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 99,62% 96,69% 83,90% 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 78,29% 74,69% 65,29% 
Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 74,86% 74,30% 74,90% 
Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 4,67% 2,85% 3,01% 
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 94,28% 94,69% 93,59% 
Ιδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 4,97% 8,14% 7,18% 

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και δεν 

έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. 

  

Η επεξήγηση των δεικτών έχει ως ακολούθως: 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων 
(Μ.Ο.) - προ φόρων Αποτελέσµατα χρήσεως / [(ΜΟ Ιδίων Κεφαλαίων)*] 
Απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - 
προ φόρων Αποτελέσµατα χρήσεως / ΜΟ Ενεργητικού* 
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Καθαρά έσοδα από Τόκους / Σύνολο 
Λειτουργικών Εσόδων 

Καθαρά έσοδα από Τόκους/(Καθαρά Έσοδα από τόκους+Καθαρά Έσοδα από 
Προµήθειες+Έσοδα από µερίσµατα+Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών 
Πράξεων+Καθαρό αποτέλεσµα πώλησης χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν 
ανήκουν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο+Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης)  

Καθαρά Έσοδα από προµήθειες 
/Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες / (Καθαρά Έσοδα από τόκους+Καθαρά Έσοδα 
από Προµήθειες+Έσοδα από µερίσµατα+Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών 
Πράξεων+Καθαρό αποτέλεσµα πώλησης χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν 
ανήκουν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο+Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) 

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 
Καθαρά έντοκα έσοδα/ [(Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού Τρέχουσας 
Χρήσεως+Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού προηγούµενης χρήσεως)/2] 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ   

Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / 
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  

(Αµοιβές και έξοδα προσωπικού+Αποσβέσεις+ Γενικά Λειτουργικά έξοδα) / 
(Καθαρά έσοδα από τόκους + Καθαρά έσοδα από προµήθειες+Εσοδα από 
µερίσµατα+Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων+Καθαρό αποτέλεσµα 
πώλησης χρηµ/κών µέσων που δεν ανήκουν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο 
+Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) 

Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / 
Σύνολο Ενεργητικού 

(Αµοιβές και έξοδα προσωπικού+Αποσβέσεις+ Γενικά Λειτουργικά 
έξοδα)/Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσεως 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 
εκτός Τόκων / Μέσος Όρος Ενεργητικού 

(Kαθαρά αποτελέσµατα από Προµήθειες+Εσοδα από µερίσµατα+Αποτελέσµατα 
Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων+Καθαρό αποτέλεσµα πώλησης 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν ανήκουν στο εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο+Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) /Μέσος Όρος Ενεργητικού 

    
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

Υποχρεώσεις προς Πελάτες / 
Απαιτήσεις κατά πελατών (προ 
προβλέψεων) 

(Καταθέσεις + Λοιπές Υποχρεώσεις)/ Απαιτήσεις κατά πελατών (προ 
προβλέψεων) 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο 
Ενεργητικού (Καταθέσεις + Λοιπές Υποχρεώσεις)/Σύνολο Ενεργητικού  
Απαιτήσεις κατά Πελατών µετά από 
προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις)/Σύνολο Ενεργητικού  
Σύνολο Συµµετοχών & Χρεογράφων / 
Σύνολο Ενεργητικού 

Εµπορικές επενδύσεις+Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις+χρεόγραφα επενδύσεων/ Σύνολο Ενεργητικού 

Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού / 
Σύνολο Ενεργητικού 

(Ταµείο και ∆ιαθέσιµα+Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων+Απαιτήσεις 
κατά Πελατών µετά από προβλέψεις+Χρηµ/κά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων (έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης) + Χαρτοφ/κιο διαθέσιµο 
προς πώληση στην εύλογη αξία (έντοκοι τίτλοι σταθερής απόδοσης) + 
Χρεόγραφα επενδύσεων έως τη λήξη + Παράγωγα Χρηµ/κά µέσα)/ Σύνολο 
Ενεργητικού 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 
(Μετοχικό Κεφάλαιο+Αποθεµατικά+∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή αξίας 
περιουσιακών στοιχείων+Αποτελέσµατα εις νέον)/Σύνολο Ενεργητικού 

*Σηµ: Ο µέσος όρος ενεργητικού και ο µέσος όρος ιδίων κεφαλαίων προέρχεται από τα τρίµηνα της χρήσεως. 

 

 

 

 

 

3.16.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 1/1-
30/6/2009 

Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α’ εξαµήνου 2009 συντάχθηκαν από την Τράπεζα 
βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Η 
Τράπεζα έχει συντάξει έκθεση, η οποία περιλαµβάνει σηµειώσεις και πληροφορίες επί των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της 30/6/2009, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. Η εν λόγω έκθεση είναι διαθέσιµη στα γραφεία της ATTICA BANK, Οµήρου 23, 106 72 Αθήνα και 
παρατίθεται µαζί µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις α’ εξαµήνου 2009 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.atticabank.gr 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30/6/2009 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής, τις κάτωθι εταιρίες 
(δεν υφίσταται έµµεση συµµετοχή):  
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Ενοποιούµενες εταιρείες  

Επωνυµία εταιρείας 
30/6/2009 

% άµεσης συµµετοχής 

Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ 100% 

Άττικα Βέντσουρς Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 99,99% 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 99,99% 

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Οµίλου ATTICA BANK 99,90% 

Attica Funds PLC* 99,99% 

ATTICA BANK Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων 100,00% 

Stegasis Mortgage Finance plc* -- 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για 

την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

*Με εξαίρεση την Attica Funds PLC και τη Stegasis Mortgage finance plc οι οποίες έχουν έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο, οι υπόλοιπες 

εταιρείες έχουν έδρα την Ελλάδα. Η Stegasis Mortgage Finance plc αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία η Τράπεζα δεν έχει 

άµεση συµµετοχή, συστάθηκε εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2008 και ως εκ τούτου δεν είχε συµπεριληφθεί στην ενοποίηση της 30ης 

Ιουνίου 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση µέρους των στεγαστικών δανείων.  

 

Τα στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 126.928 122.076 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα  (73.791) (76.766) 
Καθαρά έσοδα από τόκους 53.137 45.311 

% επί των λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92% 

Έσοδα από προµήθειες 20.237 17.811 
Έξοδα από προµήθειες (738) (1.051) 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες 19.499 16.760 

% επί των λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75% 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  (726) 909 
% επί των λειτουργικών εσόδων µ/υ 1,34% 

Κέρδη (ζηµίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0 1.480 
% επί των λειτουργικών εσόδων 0,00% 2,19% 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2.850 3.253 
% επί των λειτουργικών εσόδων 3,81% 4,80% 

Σύνολο λειτουργικών εσόδων 74.760 67.712 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (16.060) (14.500) 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (27.619) (30.147) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα (13.663) (16.539) 
Αποσβέσεις (2.480) (2.789) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (59.823) (63.975) 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 2.162 (256) 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 17.100 3.481 

% επί των λειτουργικών εσόδων 22,87% 5,14% 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (5.020) (1.063) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 12.079 2.417 

% επί των λειτουργικών εσόδων 16,16% 3,57% 
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 Κατανέµονται σε:    

Μετόχους της Τράπεζας 12.079 2.417 
Μετόχους µειοψηφίας 0,164 0,210 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,0912 0,0178 
 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου (ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Κέρδη/ (ζηµίες) της περιόδου 12.079 2.417 
Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση: αποτίµηση (µετά φόρων) (4.246) 1.475 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.246) 1.475 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 7.833 3.892 
Κατανέµονται σε:    
Ιδιοκτήτες µητρικής  7.833 3.892 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,164 0,210 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας 

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από τραπεζικές εργασίες οι οποίες οργανωτικά διαχωρίζονται σε τρεις 
διαφορετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς: 

o Λιανική τραπεζική 

Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Ό Όµιλος µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας καθώς και των αρµοδίων 
κεντρικών υπηρεσιών προσφέρει στους πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των παραδοσιακών 
προϊόντων, καθώς και εξειδικευµένα προϊόντα επενδυτικής και καταθετικής υφής. 

 

o Επιχειρηµατική τραπεζική 

Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης και των 
επιτηδευµατιών. Ο Όµιλος προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από τη χορήγηση 
δανείων και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε συµβουλευτικές, 
χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικής φύσεως εργασίες, όπως επίσης και εργασίες συναλλάγµατος. 

 

o ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων/Treasury 

Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τη διαχείριση των διαθεσίµων του Οµίλου, τις διαµεσολαβητικές εργασίες στην 
πώληση αµοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων του Οµίλου, όπως επίσης και υπηρεσίες 
θεµατοφυλακής καθώς και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών. 

 

Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαµβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια προς το 
προσωπικό, τόκοι δανείων µειωµένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεµηθεί αναλογικά στους παραπάνω τρεις 
τοµείς.  

 

Ειδικότερα, η ανάλυση των καθαρών εσόδων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανά επιχειρηµατικό τοµέα από τόκους, 
προµήθειες, χρηµατοοικονοµικές πράξεις και λοιπά έσοδα καθώς και η ανάλυση των αποτελεσµάτων πριν από 
φόρους για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την αντίστοιχη περίοδο του 2008, έχει ως εξής: 
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Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury 

Σύνολο 
(ποσά σε χιλ. €)  
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008         

Καθαρά Έσοδα      
- από τόκους 4.188 54.890 (5.940) 53.137 
- από προµήθειες 2.217 16.104 1.178 19.499 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 1.389 1.730 (995) 2.124 
- µεταφορά αποτελεσµάτων µεταξύ τοµέων 14.194 (19.251) 5.057 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων  21.987 53.473 (699) 74.760 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 2.162 2.162 
Αποτελέσµατα προ Φόρων 4.043 12.490 567 17.100 

Φόροι    (5.020) 
Αποτελέσµατα µετά Φόρων της περιόδου       12.079 

Λοιπά στοιχεία τοµέα      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (4.405) (11.655) 0 (16.060) 
Αποσβέσεις (649) (1.732) (99) (2.480) 
     0 
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2008 1.193.528 3.041.850 284.891 4.520.269 
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2008 2.877.979 1.215.860 102.071 4.195.911 
          
(Ποσά σε χιλ. €)  Λιανική 

Τραπεζική 
Επιχειρηµατική 

Τραπεζική 

∆ιαχείριση 
∆ιαθεσίµων 
/Treasury 

Σύνολο 
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

Καθαρά Έσοδα      
- από τόκους (19.694) 64.898 106 45.311 
- από προµήθειες 2.286 14.534 (61) 16.760 
- από χρηµ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 1.544 1.202 2.896 5.642 
-µεταφορά αποτελεσµάτων µεταξύ τοµέων 32.320 (33.060) 740 0 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 16.456  47.574  3.681 67.712 

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0 0 (256) (256) 
Αποτελέσµατα προ Φόρων της περιόδου 1.231 2.714 (464) 3.481 

Φόροι    (1.063) 
Αποτελέσµατα µετά Φόρων της περιόδου       2.417 

Λοιπά στοιχεία τοµέα      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (3.698) (10.802) 0 (14.500) 
Αποσβέσεις (691) (1.899) (199) (2.789) 
     0 
Σύνολο Ενεργητικού την 30/6/2009 1.159.558 3.397.120 617.391 5.174.069 
Σύνολο Υποχρεώσεων την 30/6/2009 3.347.286 1.401.063 97.587 4.845.935 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα καθαρά έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε € 67.712 χιλ. την περίοδο 1/1-
30/6/2009, έναντι €74.760 χιλ. την περίοδο 1/1-30/6/2008. Η πτώση της τάξεως του 9,43% οφείλεται στο 
αυξηµένο κόστος άντλησης χρήµατος λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης που είχε διαµορφώσει σε 
υψηλότερα επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων.  

Ο τοµέας της Επιχειρηµατικής Τραπεζικής παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των καθαρών 
εσόδων του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα, την περίοδο 1/1-30/6/2009, ο τοµέας της 
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής παρουσίασε έσοδα ύψους €47.574 χιλ., έναντι € 53.473 χιλ. την περίοδο 1/1-
30/6/2008, σηµειώνοντας µείωση κατά 11,03%. 
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Ανάλυση εσόδων εκµετάλλευσης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των εσόδων εκµετάλλευσης του Οµίλου για την περίοδο 1/1-
30/6/2009 και την περίοδο 1/1-30/6/2008 αντίστοιχα: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 % 

Τόκοι και συναφή έσοδα 126.928 122.076 -3,82% 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 20.237 17.811 -11,99% 
Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  -726 909 µ/υ 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0 1.480 µ/υ 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2.850 3.253 14,14% 

Σύνολο 149.290 145.529 -2,52% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό επί των εσόδων του Οµίλου προέρχεται 
από τα επιτοκιακά έσοδα τα οποία αποτέλεσαν το 83,88% για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και 85,02% για την 
περίοδο 1/1-30/6/2008 και από τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες τα οποία αποτέλεσαν το 12,24% για την 
περίοδο 1/1-30/6/2009 και 13,56% για την περίοδο 1/1-30/6/2008.  

 

Καθαρά έσοδα από τόκους 

Τα ενοποιηµένα καθαρά έσοδα από τόκους για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-30/6/2008 
αντίστοιχα έχουν ως εξής: 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 Μεταβολή (%)  

Τόκοι & εξοµοιούµενα έσοδα      
Από χορηγήσεις και προκαταβολές σε πελάτες (εκτός 
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης) 100.720 97.278 -3,42% 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 6.791 4.935 -27,33% 
Από αξιόγραφα εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και 
εµπορικού χαρτοφυλακίου 58 27 -53,44% 

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση 1.594 3.506 119,95% 

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούµενων έως τη λήξη 422 237 -43,96% 

Τόκοι οµολογιακών δανείων επιχειρήσεων 9.952 9.995 0,43% 

Aπό Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Εκµισθωτής) 5.323 4.308 -19,08% 

Τόκοι λογαριασµών καταθέσεων 252 207 -17,84% 

Τόκοι από πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring)  1.629 1.577 -3,21% 

Λοιπά 187 8 -95,84% 

Σύνολο  126.928 122.076 -3,82% 

Τόκοι & εξοµοιούµενα έξοδα      

Καταθέσεων Πελατών (58.553) (67.433) 15,17% 

Repos 0 (9)   

Προς Πιστωτικά Ιδρύµατα (10.816) (5.809) -46,30% 

Oµολογιακών ∆ανείων (4.421) (1.741) -60,62% 
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Προς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Μισθωτής) 0 0   

Χρηµατοοικονοµική δαπάνη κάλυψης προνοµιούχων µετοχών 0 (769)   

Χρηµατοοικονοµική δαπάνη τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων 0 (1.005)   

Λοιπά 0 0   

Σύνολο  (73.791) (76.766) 4,03% 

Καθαρό αποτέλεσµα τόκων 53.137 45.311 -14,73% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζαστοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου ATTICA BANK ανήλθαν σε €45.311 χιλ. το α΄ εξάµηνο του 2009 
έναντι €53.137 χιλ. το α΄εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 14,73%.  

Αναλυτικότερα, κατά το α’ εξάµηνο του 2009, τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων (ήτοι τόκοι χορηγήσεων σε 
πελάτες, τόκοι από οµολογιακά δάνεια, από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και από πρακτορεία επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων) ανήλθαν σε €113.158 χιλ. έναντι €117.624 χιλ. την 30/6/2008, ήτοι σηµείωσαν µείωση κατά 3,8%, 
που οφείλεται σε µείωση του µέσου επιτοκίου χορηγήσεων (το οποίο ανήλθε σε 5,95% για το α’ εξάµηνο του 
2009 έναντι 7,12% το α’ εξαµηνο του 2008, ενώ ο µέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού σηµείωσε 
αύξηση (βλ. ενότητα 3.13.4 «∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»).  

Κατά το α’ εξάµηνο του 2009, τα έξοδα από τόκους (ήτοι καταθέσεις πελατών, τόκοι προς πιστωτικά ιδρύµατα 
και repos) ανήλθαν σε €73.251 χιλ. έναντι €69.370 χιλ. την 30/6/2008, ήτοι σηµείωσαν αύξηση κατά 5,6%, που 
οφείλεται σε αύξηση του µέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων παθητικού ενώ το µέσο επιτόκιο καταθέσεων 
διαµορφώθηκε σε 3,36% το α΄εξάµηνο του 2009, έναντι 3,96% το α’ εξάµηνο του 2008 (βλ. ενότητα 3.13.4 
«∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού και ∆ιαχείριση Κινδύνου»). 

 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 

Η εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων από προµήθειες του Οµίλου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Μεταβολή 

(%)  

Χορηγήσεις 2.947 2.818 -4,36% 

Πιστωτικές Κάρτες 748 667 -10,89% 

Θεµατοφυλακή 42 152 259,76% 

Εισαγωγές-Εξαγωγές 1.375 772 -43,88% 

Εγγυητικές Επιστολές 3.020 2.397 -20,62% 

Κίνηση Κεφαλαίων 6.405 4.700 -26,62% 

Πράξεις Συναλλάγµατος 87 43 -50,68% 

Factoring 292 240 -17,93% 

Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά-swift 16 13 -18,33% 

Αµοιβαία Κεφάλαια 867 670 -22,69% 

Χρεόγραφα 407 443 8,83% 

Από χρηµατιστηριακές πράξεις 58 89 52,49% 

Προµήθειες κίνησης λογαριασµών καταθέσεων 989 1.224 23,81% 

Προµήθειες διαχείρισης κοινοτικών προγραµµάτων 1.844 1.334 -27,68% 

Προµήθειες χρηµατοδοτικών µισθώσεων 304 209 -31,36% 
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Λοιπές Προµήθειες 836 2.040 144,00% 

Σύνολο εσόδων από προµήθειες 20.237 17.811 -11,99% 

∆άνεια (655) (168) -74,39% 

Προµήθειες για αγορά µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου (22) (4) -84,15% 

Καταβαλλόµενες προµήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου (37) (51) 37,10% 

 Αµοιβαία Κεφάλαια                                     0 0  

Λοιπά (24) (828) 3416,33% 

Έξοδα προµηθειών (738) (1.051) 42,32% 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 19.499 16.760 -14,05% 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Ως ποσοστό επί των λειτουργικών εσόδων του οµίλου, τα καθαρά έσοδα από προµήθειες αποτέλεσαν το 
24,75% και το 26,08% για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-30/6/2008 αντιστοίχως. 

Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ανήλθαν σε €16.760 χιλ. το α΄ εξάµηνο του 2009 έναντι €19.499 
χιλ. το α΄εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 14,05%. Η εν λόγω µείωση οφείλεται στη 
συγκράτηση της τιµολογιακής πολιτικής της Τράπεζας µε σκοπό τη διευκόλυνση της πελατείας καθώς και στις 
προµήθειες που κατέβαλε στο Ελληνικό δηµόσιο λόγω της συµµετοχής της στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης 
ρευστότητας της οικονοµίας στα πλαίσια του ν.3723/2008. 

 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου από χρηµατοοικονοµικές πράξεις κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την 
περίοδο 1/1-30/6/2008 έχει συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 Μεταβολή (%)  

Κέρδη/(ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις     

Συνάλλαγµα 1.188 889 -25,15% 

Μετοχές (2.097) 0 -100,00% 

Χρεόγραφα (25) 321 -1.366,47% 

Αµοιβαία Κεφάλαια 89 0 -100,00% 

Παράγωγα 119 (301) -352,67% 

Σύνολο (726) 909 µ/υ 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Ο Όµιλος παρουσίασε κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 ύψους €909 χιλ. 
έναντι ζηµιών ύψους (€726) χιλ. την περίοδο 1/1-30/6/2008. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της οµαλοποίησης 
των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών καθώς και στην προεξόφληση µέρους του οµολογιακού δανείου Tier ΙΙ 
που έχει εκδόσει η Τράπεζα µέσω της θυγατρικής της εταιρείας Attica Funds Plc µε έδρα το Ην.Βασίλειο. Επίσης 
στο α΄εξάµηνο του 2008 οι µετοχές της Τράπεζας εµφανίζονταν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο και η αποτίµησή 
τους την 30/6/2008 λόγω της δυσµενούς χρηµατιστηριακής συγκυρίας εµφάνιζε υποαξία 1,08 εκατ. ευρώ η 
οποία είχε επηρεάσει το λογαριασµό αποτελεσµάτων. Μετά τη µεταφορά του χαρτοφυλακίου των µετοχών από 
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την 1/7/2008 στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση, το αποτέλεσµα από την αποτίµηση των µετοχικών 
τίτλων καταχωρείται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού στην Καθαρή Θέση της Τράπεζας, ενώ στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων καταγράφονται τα πραγµατικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από 
αγοραπωλησίες µετοχικών τίτλων.  

 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-30/6/2008, έχει συνοπτικά ως 
ακολούθως: 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 1/1-30/6/2008 
1/1-

30/6/2009 
Μεταβολή 

(%)  

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων     

Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες 502 787 56,94% 

Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών και κοινοτικών προγραµµάτων 1 89 17064,29% 

Είσπραξη αποσβεσµένων απαιτήσεων 124 91 -26,93% 

Ενοίκια ακινήτων 373 836 124,08% 

Είσπραξη τελών επικοινωνίας 260 161 -38,01% 

Εύλογη αξία ακινήτων 610 230 -62,25% 

Λοιπά 447 572 27,99% 

Σύνολο 2.316 2.767 19,45% 

 

 

 

    

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

(ποσά σε € χιλ.) 
1/1-

30/6/2008 
1/1-

30/6/2009 
Μεταβολή 

(%)  

Aπό χρεόγραφα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων / εµπορικού 
χαρτοφυλακίου 421 407 -3,26% 

Λοιπά 113 79 -30,20% 

Σύνολο 534 486 -8,96% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε €3.253 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 
έναντι €2.850 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 14,14%.  

 

Λειτουργικά έξοδα 

Ο λογαριασµός Αµοιβές και έξοδα προσωπικού του Οµίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-
30/6/2008 έχει συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 Μεταβολή (%)  
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Μισθοδοσία και Ηµεροµίσθια 20.189 21.094 4,48% 

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  5.110 5.422 6,11% 

(προγράµµατα καθορισµένων εισφορών) 0 0   

Λοιπές Επιβαρύνσεις 2.225 2.544 14,38% 

Παροχές υπαλλήλων πρόωρης σύνταξης 4 4 2,86% 

Λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 91 1.083 1086,27% 

ΣΥΝΟΛΟ 27.619 30.147 9,15% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού διαµορφώθηκαν σε €30.147 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009, έναντι 
€27.619 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 σηµειώνοντας αύξηση κατά 9,15% η οποία προήλθε από την 
αύξηση των µισθών λόγω της µισθολογικής ωρίµανσης και από αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων που 
ανήλθαν σε 1.154 το α’ εξάµηνο του 2009 από 1.122 άτοµα το α’ εξάµηνο του 2008.  

 

Η ανάλυση των γενικών λειτουργικών εξόδων του Οµίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-
30/6/2008 έχει συνοπτικά ως ακολούθως: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 Μεταβολή (%) 

Αµοιβές Τρίτων 1.519 2.520 65,89% 

Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης 965 906 -6,08% 

Τηλεπικοινωνίες 1.316 1.391 5,72% 

Ασφάλιστρα 31 366 1064,69% 

Επισκευές και Συντηρήσεις 543 604 11,21% 

Μεταφορικά 359 340 -5,07% 

Έντυπα και γραφική ύλη 94 44 -53,44% 

Υπηρεσίες Κοινής ωφέλειας 569 606 6,47% 

Ενοίκια 2.882 3.935 36,51% 

Αποµείωση (Ενσώµατα Πάγια) 0 0   

Ζηµιά από πώληση ενσώµατων παγίων 75 34 -54,79% 

Μη ενσωµατωµένοι φόροι 191 15 -92,30% 

Συνδροµές – Εισφορές 142 120 -15,60% 

Έξοδα δικαστικών και εξώδικων ενεργειών 1.116 1.153 3,38% 

Έξοδα visa 760 696 -8,39% 

Πρόβλεψη για γενικούς κινδύνους 0 3   

∆ωρεές – επιχορηγήσεις 93 119 28,06% 

Έξοδα συστηµάτων Τειρεσίας 437 499 14,21% 

Έξοδα συνεργείων καθαριότητας 306 383 24,97% 

Έξοδα φύλαξης χώρων 222 333 50,21% 

Λοιπά 2.044 2.471 20,91% 

ΣΥΝΟΛΟ 13.663 16.539 21,04% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
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Τα γενικά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε €16.539 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 έναντι 
€13.663 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 σηµειώνοντας αύξηση 21,04%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
αναδιοργάνωση των καταστηµάτων της Τράπεζας µε το διαχωρισµό τους σε καταστήµατα λιανικής τραπεζικής 
και σε επιχειρηµατικά κέντρα, στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, όπως επίσης και στη χωροταξική 
αναδιοργάνωση των κεντρικών µονάδων της Τράπεζας. 

 

Η κατανοµή των αποσβέσεων του Οµίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την περίοδο 1/1-30/6/2008 έχει 
συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 Μεταβολή (%) 

Απόσβεση (Ενσώµατα Πάγια) 1.346 1.553 15,39% 

Απόσβεση (Άυλα Πάγια) 1.134 1.236 8,98% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.480 2.789 12,46% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Η ανάλυση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους του Οµίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και την 
περίοδο 1/1-30/6/2008 έχει συνοπτικά ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 
1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 

Μεταβολή 
(%)  

∆άνεια προς ιδιώτες 709 1.377 94,19% 

Αλληλόχρεοι Ιδιωτών 1.771 723 -59,17% 

Πιστωτικές κάρτες 2.796 2.404 -14,02% 

∆άνεια τακτής λήξης 2.011 1.306 -35,07% 
Στεγαστικά δάνεια 7.286 5.810 -20,27% 
Πρόβλεψη για αποµείωση δανείων προς ιδιώτες 8.774 8.690 -0,95% 
Πρόβλεψη για αποµείωση επιχειρηµατικών δανείων  709 1.377 94,19% 

ΣΥΝΟΛΟ 16.060 14.500 -9,71% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους κατά το α’ εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε €14.500 χιλ., έναντι €16.060 
χιλ. για το α΄ εξάµηνο του 2008.  

 

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Οµίλου κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 ανήλθαν σε €3.481 χιλ., έναντι 
€17.099 χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 παρουσιάζοντας µείωση 79,64% η οποία οφείλεται αφενός στη 
µείωση των εσόδων - και κυρίως αυτών από τόκους και προµήθειες - και αφετέρου στην αύξηση του 
λειτουργικού κόστους. 
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Φόροι χρήσης 

Τα αποτελέσµατα των εξεταζόµενων περιόδων 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008 επιβαρύνθηκαν µε φόρο ύψους 
€ 1.063 χιλ. και €5.020 χιλ. αντίστοιχα. Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για όλες τις εταιρείες του Οµίλου για 
το έτος 2009 έχει ορισθεί σε 25% όπως ίσχυε και κατά το προηγούµενο έτος. 

 

Ο φόρος εισοδήµατος για το πρώτο εξάµηνο του 2009 υπολογίστηκε µε βάση την εξέταση των πραγµατικών 
στοιχείων και της φύσης των εσόδων και των δαπανών σύµφωνα µε τις κείµενες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι 
αφορά τις προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχει υπολογισθεί αναβαλλόµενος 
φόρος σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12.  

 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους  

Ως συνέπεια των ανωτέρω τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2009 
ανήλθαν σε €2.418 χιλ., έναντι €12.079 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/6/2008.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των Ισολογισµών του Οµίλου για την ετήσια 
χρήση που έληξε την 31/12/2008 και την εξάµηνη περίοδο που έληξε την 30/6/2009: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 120.744 141.226 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 627.125 877.007 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 1.999 
Παράγωγα χρηµατοπιστωικά µέσα - Απαιτήσεις 313 189 
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) 3.385.815 3.610.343 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 114.799 260.499 
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις 11.958 11.959 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9.335 9.588 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.628 12.186 
Επενδύσεις σε ακίνητα 28.768 30.133 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 42.449 44.996 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις 21.659 21.953 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  144.678 151.990 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.520.269 5.174.069 

     
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Μετοχικό Κεφάλαιο  47.617 47.617  
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 249.611 249.611 
Μείον: ίδιες µετοχές (11) (102) 
Αποθεµατικά 1.967 3.999 
Σωρευµένα κέρδη/(ζηµιές) 25.174 27.008 
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας 324.357 328.133 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1 1 
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου ATTICA BANK 324.358 328.133 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.068.225 1.186.793 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.951.270 3.408.871 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - Υποχρεώσεις 30 0 
Εκδοθείσες οµολογίες 99.963 94.674 
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο 0 99.098* 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία 17.813 10.294 
Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 6.631 6.343 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 4.032 4.463 
Λοιπές υποχρεώσεις 47.947 35.400 
Σύνολο Υποχρεώσεων 4.195.911 4.845.935 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  4.520.269 5.174.069 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

*Σηµειώνεται ότι οι ως άνω «λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο» προκύπτουν δυνάµει των 

προβλέψεων του ∆.Λ.Π. 39 και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη 

χρονική διάρκεια και το δικαίωµα απόληψης µερίσµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το 

κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές συνιστά µετοχικό κεφάλαιο και συνυπολογίζεται σ’ αυτό. Περαιτέρω, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 278/19.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 

Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές συνυπολογίζεται στα 

Πρόσθετα Στοιχεία των Βασικών Ιδίων Εποπτικών Κεφαλαίων της Τράπεζας (ως Στοιχεία εξοµοιούµενα µε το Μετοχικό 

Κεφάλαιο (Ν.3723/2008)). 
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Στη συνέχεια παρατίθενται οι σηµαντικότεροι λογαριασµοί των ενοποιηµένων Ισολογισµών της 31/12/2008 και 
της 30/6/2009:  

 

Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα» την 30/6/2009 και την 
31/12/2008 αναλύεται ως εξής: 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

Ταµείο 28.840 19.321 

Επιταγές εισπρακτέες 56.551 63.216 

∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 35.353 58.689 

∆εσµευµένες καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 0 0 

Σύνολο 120.744 141.226 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Ο εν λόγω λογαριασµός διαµορφώθηκε σε €141.226 χιλ. την 30/6/2009 έναντι €120.744 χιλ. την 31/12/2008, και 
η αύξηση οφείλεται στην κίνηση των επιταγών εισπρακτέων και των διαθεσίµων στην Κεντρική Τράπεζα. 

 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων» την 30/6/2009 και την 31/12/2008 
αναλύεται ως εξής: 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

Καταθέσεις όψεως 2.901 3.069 

Καταθέσεις προθεσµίας διατραπεζικής 624.069 630.412 

Καταθέσεις προθεσµίας εκτός διατραπεζικής 0 0 

Συµφωνίες reverse repos 0 243.295 

Λοιπές απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα 155 231 

Σύνολο 627.125 877.007 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Οι µεταβολές των υπολοίπων των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων που εµφανίζονται στον παραπάνω 
πίνακα οφείλονται σε συµφωνίες reverse repos κατά την 30/6/2009.  

 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες  

Η ανάλυση των «∆ανείων και προκαταβολών σε πελάτες» του Οµίλου την 30/6/2009 και την 31/12/2008 
αναλύεται ως εξής: 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.)  31/12/2008 30/6/2009 

Ιδιώτες:    
Πιστωτικές κάρτες 68.150 67.775 
Καταναλωτικά δάνεια 327.053 274.918 
Στεγαστικά 582.097 593.026 
Λοιπά 16.157 22.270 
Σύνολο Α 993.458 957.989 
Επιχειρήσεις:  0 
Γεωργία 30.467 27.956 
Εµπόριο 788.667 752.764 
Βιοµηχανία 378.643 434.463 
Βιοτεχνία 118.972 130.088 
Τουρισµός 82.338 87.507 
Ναυτιλία 24.482 22.609 
Κατασκευαστικές 488.393 535.991 
Λοιπά 381.381 570.214 
Σύνολο Β 2.293.341 2.561.592 
∆ηµόσιο (Γ) 2.216 2.167 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (∆) 228.621 234.911 
Γενικό σύνολο (A+B+Γ+∆) 3.517.636 3.756.659 

Μείον: Προβλέψεις (131.821) (146.315) 
Καθαρή αξία δανείων και προκαταβολών σε πελάτες 3.385.815 3.610.343 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Το σύνολο των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (προ προβλέψεων) του Οµίλου ανήλθε σε €3.756.659 
χιλ. την 30/6/2009, έναντι € 3.517.636χιλ. την 31/12/2008 σηµειώνοντας αύξηση 6,63% η οποία αιτιολογείται 
από ενίσχυση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις (κατασκευαστικές και βιοµηχανίες). 

 

Την 30/6/2009, το 68,19% των δανείων χορηγήθηκε προς επιχειρήσεις – κυρίως εµπορικές, κατασκευαστικές και 
βιοµηχανικές - το 25,50% προς ιδιώτες καταρχήν για στεγαστική πίστη και κατά δεύτερον για καταναλωτική, το 
6,25% προς χρηµατοδοτικές µισθώσεις και το 0,06% στο ∆ηµόσιο. 

 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund έχει χαρακτηριστεί συµµετοχή σε συγγενείς 
επιχειρήσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 27 και ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης τόσο κατά την 
περίοδο που έληξε την 30/06/2009, όσο και για τη συγκριτική περίοδο της 31/12/2008. Το ποσό συµµετοχής της 
Τράπεζας κατά την 30/06/2009 στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Zaitech Fund ανήλθε στο 
ποσό των €7.800 χιλ. ενώ η αναλογία ζηµιών στα αποτελέσµατα από την ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής 
θέσης του εν λόγω αµοιβαίου κεφαλαίου ανήλθε σε (€256) χιλ.. 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 30/6/2009 ανήλθε σε ποσό €30.133 χιλ., έναντι ποσού €28.768 χιλ. 
για την 31/12/2008.  
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Οι προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009 ανήλθαν σε ποσό €1.135χιλ., 
εκ του οποίου ποσό €1.133 χιλ. αφορά σε νέα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας µέσω της 
διαδικασίας πλειστηριασµού για το διακανονισµό µη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό €2 χιλ. αφορά σε δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης ήδη υφιστάµενων κατά την 
31/12/2008 επενδυτικών ακινήτων. Η εύλογη αξία των νέων ακινήτων που περιήλθαν στην κυριότητα της 
Τράπεζας εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009 ανήλθε σε ποσό €230χιλ. 

 

Για την συγκριτική χρήση 2008, οι προσθήκες των επενδυτικών ακινήτων ανέρχονταν σε ποσό €5.935 χιλ, ενώ η 
αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία ήταν €1.742 χιλ. 

 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

Οι υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύµατα αναλύονται ως εξής: 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 30/6/2009 

Καταθέσεις όψεως 7.096 22.119 
Καταθέσεις προθεσµίας διατραπεζικής 1.061.000 1.151.274 
Καταθέσεις προθεσµίας εκτός διατραπεζικής 0 13.400 
Λοιπά 129 0 

Σύνολο 1.068.225 1.186.793 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων αυτών 
ανήλθαν σε €1.186.793 χιλ. την 30/6/2009 έναντι €1.068.225 χιλ. την 31/12/2008. Το υψηλό υπόλοιπο 
δικαιολογείται από την κρίση ρευστότητας που η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση έχει δηµιουργήσει. 

 

Υποχρεώσεις προς πελάτες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασµού καταθέσεων του Οµίλου: 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2008 30/6/2009 

Όψεως και τρεχούµενοι 334.046 416.876 

Ταµιευτηρίου 397.165 561.058 

Προθεσµίας 2.112.791 2.280.020 

∆εσµευµένες 78.281 113.252 

Repos 1.500 2.093 

Λοιπές 27.487 35.572 

Σύνολο  2.951.270 3.408.871 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Ο λόγος των χορηγήσεων προς καταθέσεις του Οµίλου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

(ποσά σε € χιλ.) 31/12/2008 30/6/2009 

Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) 3.517.636 3.756.659 

Καταθέσεις 2.951.270 3.408.871 

% χορηγήσεων επί των καταθέσεων 119,19% 110,20% 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα στοιχείων µη επισκοπηµένων από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Ο δείκτης των χορηγήσεων προς καταθέσεις του Οµίλου ανέρχεται σε 119,19% την 31/12/2008 και σε 110,20% 
την 30/6/2009.  

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας για το α’ εξάµηνο της χρήσης 2009 αυξήθηκαν µε ρυθµό της τάξεως του 7%, έναντι 
της 31/12/2008. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, υπήρξε σηµαντική αύξηση στο απόλυτο ύψος των κεφαλαίων για 
το α΄εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε την αρχή του έτους της τάξεως του 16%. 

 

Εκδοθείσες οµολογίες. 

Το εν λόγω κονδύλι ύψους €94.674 χιλ. κατά την 30/6/2009 περιλαµβάνει οµολογιακό δάνειο, µειωµένης 
εξασφάλισης (TIER II), ηµεροµηνίας έκδοσης 24/3/2005 και διάρκειας 10 ετών, το οποίο προσµετράται για τον 
υπολογισµό της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας. Η Τράπεζα κατά το µήνα Ιούνιο της διαρρεύσασας 
περιόδου προέβη σε προεξόφληση οµολογιών ύψους € 5.311 χιλ. 

 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο 

 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο 

(Ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 30/06/2009 

Προνοµιούχες µετοχές Ν. 3723/2008 0 99.098 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο 0 99.098 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/1/2009 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 
το ποσό των €100.200χιλ., µε την έκδοση 286.285.714 προνοµιούχων, εξαγοράσιµων, ονοµαστικών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,35 έκαστη και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης 
των παλαιών µετόχων υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008 περί 
ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  

 

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νόµου, των υπ' αρ. 2/24004/0025/31.3.2009 και 2/35006/0023Α/14.05.2009 
αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και της από 14/5/2009 υπογραφείσης σύµβασης για 
την ανάληψη µετοχών, µεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στις 21/5/2009, µε απόφαση 
Έκτακτης συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, µεταβιβάστηκε στην πλήρη κυριότητά της 
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Τράπεζας οµόλογο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ονοµαστικής αξίας €100.200χιλ., πενταετούς διάρκειας, 
κυµαινοµένου επιτοκίου, µε την ταυτόχρονη έκδοση από την Τράπεζα πολλαπλού µετοχικού τίτλου που 
αντιστοιχεί στο σύνολο των προνοµιούχων µετοχών (286.285.714 µετοχές) κυριότητος του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
Την 3/6/2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή της εν λόγω 
εκδόσεως από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη χρονική διάρκεια και το 
δικαίωµα απόληψης µερίσµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 39, το ποσό που αντιστοιχεί στις 
προνοµιούχες µετοχές και καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνιστά υποχρέωση προς αυτό και όχι µετοχικό 
κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις 
προνοµιούχες µετοχές συνιστά µετοχικό κεφάλαιο και συνυπολογίζεται σ’ αυτό. Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 278/19.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές συνυπολογίζεται στα 
Πρόσθετα Στοιχεία των Βασικών Ιδίων Εποπτικών Κεφαλαίων της Τράπεζας (ως Στοιχεία εξοµοιούµενα µε το 
Μετοχικό Κεφάλαιο (Ν.3723/2008)).  

 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Για τις προβλέψεις υποχρεώσεων προς το προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία ποσού €10.294 χιλ. 
την 30/6/2009, βλ. σχετικά τη σηµείωση 15.5 της συνοπτικής ενδιάµεσης ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς της 30/6/2009. 

 

Ίδια κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ποσού €47.617 χιλ., διαιρείται σε 136.047.541 κοινές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας € 0,35 εκάστη και είναι πλήρως καταβεβληµένο.  

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου: 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 30/6/2009 

Μετοχικό Κεφάλαιο  47.617 47.617 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 249.611 249.611 
Μείον: ίδιες µετοχές (11) (102) 
Αποθεµατικά 1.967 3.999 
Σωρευµένα κέρδη/(ζηµιές) 25.174 27.008 
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας 324.357 328.133 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1 1 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου ATTICA BANK 324.358 328.133 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου την 30/6/2009 ανήλθαν σε €328.133 χιλ. από€324.358 χιλ. την 31/12/2008. Οι 
βασικές µεταβολές που επήλθαν στην Καθαρή Θέση συνοψίζονται στην υπο - ενότητα «Χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008» του 
παρόντος κεφαλαίου. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

Η ανάλυση των ταµειακών ροών του Οµίλου για το 1α εξάµηνο 2008 και 2009 παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε € χιλ.)  30/6/2008 30/6/2009 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Τόκοι και συναφή έσοδα 126.550 133.624 
Τόκοι έξοδα (73.697) (74.969) 
Έσοδα µερισµάτων 1.368 1.392 
Έσοδα προµηθειών 20.188 17.781 
Έξοδα προµηθειών (738) (1.051) 
Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 268 1.060 
Λοιπά έσοδα 1.706 2.722 
Πληρωµές σε υπαλλήλους και προµηθευτές (48.651) (54.254) 
Φόροι πληρωθέντες (905) (598) 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 
µεταβολές των λογαριασµών που σχετίζονται µε λειτουργικές 
δραστηριότητες 26.089 25.707 
     
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού    
Καθαρή (αύξηση) / µείωση εµπορικών αξιογράφων 6.971 (1.994) 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση απαιτήσεων κατά άλλων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

(213) (50) 

Καθαρή (αύξηση) / µείωση χορηγήσεων  (435.565) (239.029) 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία 15.355 (15.068) 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

461.979 118.567 

Καθαρή (αύξηση) / µείωση καταθέσεων πελατών και συναφών 
υποχρεώσεων  

(8.510) 457.692 

Καθαρή (αύξηση) / µείωση άλλων υποχρεώσεων (11.453) (15.592) 
Σύνολο µεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού 28.564 304.526 
Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 54.653 330.234 
     
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.138) (751) 
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.755) (4.099) 
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούµενων ως τη λήξη 10.000 0 
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση (52.982) (100.445) 
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση 49 57.738 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες  (510) 
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες (48.826) (48.066) 
     
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποτέλεσµα υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 24 (5.288) 
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων 11.233 0 
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (1) 0 
Αποπληρωµή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους (10.000) (5.311) 
Μερίσµατα πληρωθέντα (13.214) 0 
Έξοδα εκδόσεως προνοµιούχων µετοχών 0 (1.102) 
Αγορές ιδίων µετοχών 0 (102) 
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (11.958) (11.803) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και ταµειακών ισοδυνάµων (6.131) 270.364 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 724.684 747.869 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα τέλους περιόδου 718.554 1.018.232 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
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Α) Πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) 

Το πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης (options) απόκτησης µετοχών σε 
στελέχη και προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών που είχε αποφασιστεί από την 
τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις 16/4/2008 ανεστάλη για το 
δεύτερο και τελευταίο έτος ισχύος του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, η οποία έλαβε 
υπόψη της την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. 

 

Β) Ίδιες µετοχές 

 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Νοεµβρίου 2008 είχε αποφασιστεί ότι για τον σκοπό 
διανοµής µετοχών στους δικαιούχους του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) κατά 
το δεύτερο έτος ισχύος του ή και για τυχόν άλλη διανοµή µετοχών ή δικαιωµάτων προαίρεσης στο προσωπικό, η 
Τράπεζα θα προέβαινε έως την 31.8.2009 σε αγορά µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ιδίων µετοχών, οι 
οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,73 % του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης της 
απόφασης, µε εύρος τιµών αγοράς ανά µετοχή µεταξύ των 1,30 ευρώ (κατώτατο όριο) και των 4,50 ευρώ 
(ανώτατο όριο). 

 

Σε περίπτωση που οι αγορασθείσες κατά τα ανωτέρω ίδιες µετοχές θα παρέµεναν αδιάθετες, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θα εδύνατο να θέσει σε µελλοντική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας το ζήτηµα 
χρησιµοποίησης των µετοχών αυτών στο πλαίσιο µελλοντικού προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων 
προαιρέσεως αγοράς µετοχών ή διάθεσης µετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας ή και συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιριών, τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β του κ.ν. 2190/1920. 

 

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης, τον ∆εκέµβριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η έναρξη του 
προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Τράπεζας, µε την αγορά µέχρι την 31/12/2008 συνολικά 5.700 
µετοχών της ‘‘ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία’’ από την Τράπεζα, συνολικής αξίας κτήσης 10.516 
ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2008 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0042% του συνόλου των 
κοινών µετοχών. 

 

Στην συνέχεια, και για το διάστηµα από 01/01/2009 µέχρι και 30/06/2009 η Τράπεζα πραγµατοποίησε αγορές 
συνολικά 46.782 µετοχών της “ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία”, συνολικής αξίας κτήσης 
101.736,55 €. Σωρευτικά και µαζί µε τις αγορές ιδίων µετοχών που πραγµατοποιήθηκαν εντός του ∆εκεµβρίου 
του 2008, η Τράπεζα κατά την 30/06/2009 κατείχε 52.482 µετοχές της ‘‘ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική 
Εταιρεία’’, συνολικής αξίας κτήσης 112.252,55 €, οι οποίες κατά την 30/06/2009 αντιπροσώπευαν ποσοστό της 
τάξης του 0,039% του συνόλου των κοινών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, 
φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ενίσχυσης 
ρευστότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων 
µετοχών κατά τη περίοδο συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό, η τελευταία πράξη αγοράς ιδίων 
µετοχών εντός του α’ εξαµήνου του 2009 πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα κατά την 18/2/2009. 

 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  171 

Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε την απόφαση 1/503/13.3.2009 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η 
οποία δηµοσιεύθηκε εντός του πρώτου τριµήνου του 2009, η αγορά ιδίων µετοχών και η διακράτησή τους για 
µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς. 

 

∆είκτες περιόδου 1/1-30/6/2009 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της 30/6/2009, µε τους συγκρίσιµους 
της 30/6/2008: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 30/6/2008 30/6/2009 

∆είκτες διάρθρωσης εσόδων     
Καθαρά έσοδα από τόκους/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 71,08% 66,92% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες/Σύνολο λειτουργικών εσόδων 26,08% 24,75% 
    
∆είκτες διάρθρωσης εξόδων     
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 58,54% 73,07% 
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Ενεργητικού 1,01% 0,96% 
    
∆είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού     
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 84,60% 90,74% 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 67,0% 65,88% 
Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 76,5% 69,78% 
Σύνολο συµµετοχών και χρεογράφων/Σύνολο ενεργητικού 3,34% 5,49% 
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού/Σύνολο ενεργητικού 91,61% 94,13% 
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο ενεργητικού 7,46% 6,34% 

Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από 

την Τράπεζα βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 30/6/2009, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Για τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βλ. κεφ. 3.16.1.5. 
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3.17 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διανέµεται ετησίως στους µετόχους µιας 
εταιρείας δεν δύναται να είναι µικρότερο από το 35% των καθαρών κερδών της, αφαιρουµένων των εταιρικών 
βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου. Το ποσό του µερίσµατος πρέπει να 
καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η µη διανοµή µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µετά 
από απόφαση των µετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε πλειοψηφία του 70% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, µπορεί να καταβληθεί προµέρισµα εφόσον δηµοσιευτούν ενδιάµεσες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τη διανοµή του προµερίσµατος και υποβληθούν 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προµέρισµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των 
καθαρών κερδών που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Μετά την υπαγωγή της 
Τράπεζας στον Ν. 3723/2008 και για όσο διάστηµα εφαρµόζονται οι διατάξεις του, η διανοµή µερισµάτων στους 
µετόχους δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπει ως ελάχιστο ποσοστό το άρθρο 3 
παράγραφος 1 του α.ν.148/1967. Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου, µάλιστα, έχει το δικαίωµα αρνησικυρίας στη 
λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων.  

Η Τράπεζα δεν διένειµε µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2008. Από τα κέρδη της χρήσεως 2007 η Τράπεζα 
διένειµε µέρισµα ποσού €0,10 το οποίο µερικώς επανεπενδύθηκε. Για τα κέρδη της χρήσεως 2006 η Τράπεζα δε 
διένειµε µέρισµα. 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  173 

 

3.18 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

3.18.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Καταστατικού, η Τράπεζα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που δύναται να 
απαρτίζεται από επτά (7) το λιγότερο έως δεκατρία (13) µέλη και η θητεία του είναι τριετής, παρατεινόµενη, 
ωστόσο, µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας του. Οι Σύµβουλοι είναι πάντα 
επανεκλέξιµοι. Ειδικά ορίζεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Τράπεζας ότι κάθε µέλος του ∆.Σ. προτού 
αναλάβει τα έργα του και µέσα σε δέκα (10) το πολύ µέρες από τον διορισµό του ή την εκλογή του δύναται να 
καταθέσει στο ταµείο της Τράπεζας πέντε µετοχές της, οι οποίες είναι αναπαλλοτρίωτες σε όλο το χρόνο της 
υπηρεσίας του και ως ειδική εγγύηση της διαχειρίσεώς του µέχρι την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Τράπεζας. 

 

Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, απαρτίζεται από 12 µέλη, εξελέγη από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας1, της 08.01.2009, συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από 08.01.2009 
απόφαση του ∆.Σ., ως δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 1361/18.02.2009 ΦΕΚ, τ. ΑΕ & ΕΠΕ, και µετά την 
ανασυγκρότηση αυτού σε σώµα, σύµφωνα µε την από 17.03.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως 
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 2795/14.04.2009 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως: 

 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Ιδιότητα ∆ιεύθυνση 

Εκτελεστικά Μέλη 

Τρύφων Ε. Κολλίντζας Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµολόγος Ακαδηµίας 54, Αθήνα

Ιωάννης Π. Γαµβρίλης Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Πολιτικός Μηχανικός Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αυγουστίνος Μ. Βιτζηλαίος Μέλος Οικονοµολόγος ‘Εβρου 9, Αθήνα

Άγγελος Ι. Φιλιππίδης Μέλος Οικονοµολόγος Πεσµαζόγλου 2-6 Αθήνα

Αργύρης Γ. Ζαφειρόπουλος Μέλος
Μαθηµατικός µε ειδίκευση στην 
εφαρµοσµένη Πληροφορική Πανουργια 5 Αθήνα

Αντώνιος ∆. Καµινάρης Μέλος Οικονοµολόγος Πεσµαζόγλου 2-6 Αθήνα

Αθανάσιος Ε. Πρέσβελος Μέλος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Σφαέλου 12-14 Αθήνα

Αθανάσιος ∆.Σταθόπουλος Μέλος
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων της 

Τράπεζας Σίνα 18, Αθήνα

Αθανάσιος Η. Τζακόπουλος Μέλος Τοπογράφος Μηχανικός Μητροπόλεως 121, Θεσ/νίκη

Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη 

Αθηνά Ι.  Αθανασιάδη Μέλος Κοινωνικές Επιστήµες Αταλάντης 17, Κηφισιά

Γεώργιος Κ. Τσουκαλάς Μέλος Τοπογράφος Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι

Γεώργιος Χ. Ρίζος Οικονοµολόγος Ποσειδώνος 34, Π. Φάληρο
Πρόσθετο, µη εκτελεστικό µέλος- Εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 

 

                                                

1 Εκτός του κ. Γεωργίου Ρίζου εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα το άρθρο 1 παρ. 3 N. 3723/2008 «για την ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης», που ορίστηκε ως µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, σύµφωνα µε το από 17.03.2009 πρακτικό του ∆.Σ. 
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Μετά την υπ’ αριθµ. 12032/Β 6999/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 93/06/03/2009 ΦΕΚ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης 
Φορέων του ∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Φορέα και το υπ’ αριθµ. 749/14095/16.3.2009 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Ρίζος του Χρήστου ως νέο πρόσθετο µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου - εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 
3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης», µε θητεία µέχρι την λήξη συµµετοχής της Τράπεζας στο παραπάνω 
πρόγραµµα και µε αρµοδιότητες αποκλειστικά αυτές που ορίζει ο Ν. 3723/2008.  

 

Η θητεία του ως άνω ∆.Σ. είναι τριετής και λήγει την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012. 

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και βάσει των διατάξεων 
του Ν. 3016/2002 ο κ. Γεώργιος Τσουκαλάς και η κα Αθηνά Αθανασιάδη ορίσθηκαν ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
µέλη, ενώ µε την από 17.03.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Τρύφων Κολλίντζας 
και Ιωάννης Γαµβρίλης εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι λοιποί Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
Αυγουστίνος Βιτζηλαίος, Άγγελος Φιλιππίδης, Αργύρης Ζαφειρόπουλος, Αντώνιος Καµινάρης, Αθανάσιος 
Πρέσβελος, Αθανάσιος Σταθόπουλος, Αθανάσιος Τζακόπουλος και Γεώργιος Ρίζος, µη εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Σύµφωνα µε το από 17.3.2009 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ως δηµοσιεύτηκε στο υπ’ 
αριθµ. 2795/14.4.2009 ΦΕκ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα σχετικά µε την εκπροσώπηση της εταιρείας: 

 

i) Ανέθεσε όλες τις αρµοδιότητες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο Τρύφωνα Κολλίντζα, ο οποίος, ενεργώντας ατοµικά και µε µόνη την υπογραφή του κάτω από την 
εταιρική επωνυµία, εκπροσωπεί και δεσµεύει την Τράπεζα, χωρίς περιορισµό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και 
συναλλαγές της µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το ∆ηµόσιο και τις πάσης φύσεως 
Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Τράπεζας αναλαµβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις 
έναντι τρίτων για όλες τις έννοµες σχέσεις και συναλλαγές της Τράπεζας. 

 

ii) Στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο δόθηκε η εξουσία να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση µε πληρεξούσια 
έγγραφα ή Πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Τράπεζας, παντός βαθµού και θέσεως ή 
τρίτους προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριµένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα 
την έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό ή το εκάστοτε 
ισχύον Οργανόγραµµα της Τράπεζας και να ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους µε τις ίδιες εντολές και εξουσίες. 
Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούµενοι, θα ενεργούν είτε ο καθένας µόνος του είτε από κοινού κατά την κρίση 
του εξουσιοδοτούντος ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

 

iii) Στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο δόθηκε η εξουσία να καθορίζει την έκταση αρµοδιοτήτων του Προσωπικού και 
να ορίζει τα µέλη και τους αναπληρωτές των διαφόρων Επιτροπών και Συµβουλίων που προβλέπονται από τον 
Οργανισµό του Προσωπικού. Να εγκρίνει την κάλυψη, χωρίς διαγωνισµό, κενών θέσεων που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό, σε οποιοδήποτε κλάδο ή βαθµό, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάγονται στο καθεστώς προσλήψεων του Α.Σ.Ε.Π., εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των ρυθµίσεων του άρθρου 
3 του Κανονισµού Εργασίας του Προσωπικού της Τράπεζας και ενηµέρωσης του ∆.Σ. εφ’ όσον τούτο 
προβλέπεται στον Κανονισµό Προσωπικού. 
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iν) Στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο δόθηκε η εξουσία να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την Τράπεζα ενώπιον 
παντός ∆ικαστηρίου, κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε ∆ιοικητικής Αρχής για κάθε δίκη και 
διαφορά. Να συµβιβάζεται για κάθε διαφορά της Τράπεζας δικαστικά ή εξώδικα, να καταργεί δίκες. Προκειµένου 
περί δόσεως όρκων, περί µηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές δηλώσεων παραστάσεως 
πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές ασκήσεως 
όλων των δικαιωµάτων του πολιτικώς ενάγοντος ασκήσεως ένδικων µέσων κατά ποινικών αποφάσεων και 
βουλευµάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα µέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις 
παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εµφάνισης ενώπιον Εισαγγελικής Αρχής την Τράπεζα 
εκπροσωπούν και δεσµεύουν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή οποιοσδήποτε υπάλληλος της Τράπεζας ή τρίτος, 
πληρεξούσιος δικηγόρος ή µη, στον οποίο ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα έχει παράσχει σύµφωνα µε τον νόµο και 
τα οριζόµενα στο παρόν πρακτικό πληρεξουσιότητα ή κάθε είδους εξουσιοδότηση να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. 

 

ν) Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κωλυόµενο ή απουσιάζοντα θα αναπληρώνει σε όλες τις αρµοδιότητες και 
εξουσίες του, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ιωάννης Γαµβρίλης. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ιωάννης Γαµβρίλης 
ορίσθηκε υπεύθυνος για τις σχέσεις και συναλλαγές µε τους Φορείς Επαγγελµατικής Ασφάλισης, καθώς και µε 
τα πάσης φύσεως Ασφαλιστικά Ταµεία, ασκώντας όλες τις σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. O Αντιπρόεδρος 
του ∆.Σ., κ. Ιωάννης Γαµβρίλης θα παρακολουθεί και εποπτεύει τη ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιοτικών 
Υπηρεσιών της Τράπεζας, ασκώντας όλες τις σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. O Αντιπρόεδρος του ∆.Σ, ο κ. 
Ιωάννης Γαµβρίλης θα µετέχει στο Συµβούλιο Αµοιβών και στο Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων. 

 

 

Όσον αφορά το πρόσθετο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κ. 
Γεώργιο Ρίζο, σηµειώνεται ότι αυτός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, έχει δικαίωµα αρνησικυρίας 
στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και πολιτική παροχών προς τον 
Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τους Γενικούς 
∆ιευθυντές και τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο ως 
άνω εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του ∆.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των 
καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τράπεζας. Επίσης, ο κ. 
Γεώργιος Ρίζος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις 
των κοινών µετόχων της Τράπεζας µε δικαίωµα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια 
ως άνω θέµατα. Τέλος, ο ως άνω εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου θα έχει δικαίωµα ελεύθερης 
πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για τους σκοπούς του Ν. 3723/2008. Ο ως άνω εκπρόσωπος 
θα ενεργεί αποκλειστικά και µόνο τις προαναφερόµενες πράξεις που οριοθετούνται αυστηρά µέσα στο 
προπεριγραφέν πλαίσιο και πέραν τούτων, ουδέν άλλο δικαίωµα ή εξουσία έχει ή µπορεί να ασκήσει. 

 

Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Τράπεζας: 
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Τρύφων Κολλίντζας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Είναι καθηγητής στο Οικονοµικό Τµήµα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε Οικονοµικά στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (Πτυχίο 1975) και στο Northwestern University (Masters 1976 και Ph.D. 1980). 'Έχει 
διδάξει στα Πανεπιστήµια McGill, Pittsburg, Northwestern, Minnesota και Charles της Πράγας. Έχει κάνει έρευνα 
στη Federal Reserve Bank of Minneapolis, στο Centre of Economic Performance του London School of 
Economics και στο European University Institute της Φλωρεντίας. 

 

Ιωάννης Γαµβρίλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος  

Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ, Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε και µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Πολιτικός 
Μηχανικός - Εργολήπτης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αντοχή Υλικών στο 
Πανεπιστήµιο της Παβίας.  

 

Αυγουστίνος Βιντζηλαίος, µη εκτελεστικό µέλος  

Πρόεδρος του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο SOUTHAMPTON από όπου έλαβε Master. Εργάστηκε ως διευθυντής και Γενικός 
∆ιευθυντής στο Υπουργείο Συντονισµού, σαν Υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, σαν Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και σαν σύµβουλος επιχειρήσεων.  

 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος 

Πρόεδρος του ΕΤΑΑ. Σπούδασε Μαθηµατικά και Υπολογιστές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήµιο του SUNDERLAND. Κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου ∆.Σ. στην 
εταιρεία INTEL HELLAS S.A.  

 

Άγγελος Φιλιππίδης, µη εκτελεστικό µέλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος. Σπούδασε πολιτικές και οικονοµικές επιστήµες 
στο VASSAR COLLEGE της Νέα Υόρκης και συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στo COLUMBIA UNIVERSITY 
NEW YORK. ∆ιετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής στην ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ και Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στον ΟΜΙΛΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. 

 

Αντώνης Καµινάρης, µη εκτελεστικό µέλος 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Σπούδασε οικονοµικά και διοίκηση 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Λονδίνο και εργάστηκε ως στέλεχος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ως 
διευθυντής στη EUROBANK, ως ∆ιευθυντικό Στέλεχος στην HSBC, στην UBS AG LONDON, DISCOUNT BANK 
και ως Σύµβουλος στο Υπουργείο Οικονοµίας και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 

Αθανάσιος Πρέσβελος, µη εκτελεστικό µέλος 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μέλος της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και Ειδικός Γραµµατέας του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος. Έχει διατελέσει 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τοπογράφων – Μηχανικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου 
Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών και Πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιρειών 
Γεωπληροφορικής και Κτηµατολογίου.  

 

Αθανάσιος Σταθόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος 
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Πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της ATTICA BANK και µέλος του Γ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε. Πτυχιούχος 
Λογιστής Σχολής ∆ιοίκησης Οικονοµίας Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. Στην Τράπεζα εργάζεται από το 1995, διατελώντας 
µεταξύ άλλων και ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Κεφαλαιαγορών και Επενδύσεων ως το 2006. 

 

Αθανάσιος Τζακόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος  

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τµήµατος ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπογράφος Μηχανικός. 

 

Γεώργιος Ρίζος, µη εκτελεστικό µέλος 

Εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει των διατάξεων του Ν.3723/2008. Οικονοµολόγος.  

 

Αθηνά Αθανασιάδη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστηµών. Έχει εργαστεί στην χρηµατιστηριακή εταιρεία ΑΒΑΞ και στην Fuchs Ελλάς.  

 

Γεώργιος Τσουκαλάς, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, µε µεταπτυχιακές σπουδές Αστικού Σχεδιασµού στο Πανεπιστήµιο 
του Liverpool. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος και ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΕ, ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της 
ΓΑΙΑΟΣΕ και της LANDIS Α.Ε. Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και εκπρόσωπός του στη ∆ιεθνή Ένωση 
Τοπογράφων Μηχανικών και στο Τεχνικό Συµβούλιο της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου. Εργάζεται ως 
διευθυντής έργου στην εταιρεία PRUFROCK MANAGEMENT - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΚΙΝΗΤΩΝ. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας τα ανώτερα διοικητικά της στελέχη και µέλη εκτελεστικών επιτροπών είναι τα 
ακόλουθα: 

• Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής και Λιανικής Τραπεζικής, Κεφαλαιαγορών – 
Χρηµαταγορών 

• Ο κ. Ευάγγελος ∆ελής, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και 
Κανονιστικού Πλαισίου 

• Ο κ. Γεώργιος Μαµαλούγκας, επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

• Ο κ. Αντώνιος Κάτσιος, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

• Ο κ. Αθανάσιος Τσάδαρης, ∆ιευθυντής Κεφαλαιαγορών- Χρηµαταγορών 

• Ο κ. Μηνάς Παππάς, εντεταλµένος Σύµβουλος επί θεµάτων πιστοδοτήσεων και Αντιπρόεδρος Συµβουλίου 
Πιστοδοτήσεων  

• Ο κ. Βασίλειος Χαραλάµπους, Νοµικός Σύµβουλος 

• Ο κ. Χρήστος Καλαµπόκης, Οικονοµικός Σύµβουλος 

• Ο κ. Αθανάσιος Χρυσαφίδης, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

 

 

 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  178 

Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών της Τράπεζας: 

 

Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής και Λιανικής Τραπεζικής, Κεφαλαιαγορών - 

Χρηµαταγορών 

Πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε 
µεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηµατικά. Έχει πολυετή υπηρεσία, από το 1980, στις τράπεζες Εργασίας, 
Κεντρικής Ελλάδος και Μακεδονίας Θράκης. Στην ATTICA BANK εργάζεται από το 1999.  

 

Ευάγγελος ∆ελής, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και 

Κανονιστικού Πλαισίου 

Σπούδασε στο Μαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο στα 
Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Portsmouth. Έχει διατελέσει στέλεχος στην Millennium Bank και προσελήφθη 
στην ATTICA BANK τον Νοέµβριο του 2004. 

 

Γεώργιος Μαµαλούγκας, επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου  

Πτυχιούχος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Banking and Finance. Έχει 
28/ετή τραπεζική υπηρεσία, εκ των οποίων 15 έτη ελεγκτική εµπειρία στις τράπεζες Εργασίας-Eurobank και 
ATTICA BANK. Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.  

 

Αντώνιος Κάτσιος, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης  

Σπούδασε τραπεζικά και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master of 
Business Administration with specialization in Banking and Finance) Έχει τριαντάχρονη τραπεζική εµπειρία όλων 
των τραπεζικών υπηρεσιών, προϊόντων και δραστηριοτήτων. ∆ιετέλεσε επί 12 χρόνια Εσωτερικός Ελεγκτής έξι 
εκ των οποίων και σαν ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου / Επιθεώρησης και από το 2006 ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης.  

 

Αθανάσιος Τσάδαρης, ∆ιευθυντής Κεφαλαιαγορών - Χρηµαταγορών  

Πτυχιούχος Μαθηµατικός µε Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Έχει 24 χρόνια τραπεζικής εµπειρίας σε διάφορες τράπεζες στον τοµέα της ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων, εκ 
των οποίων τα 15 χρόνια ως ∆ιευθυντής. Εργάζεται στην ATTICA BANK από το 2008. 

 

Μηνάς Παππάς, εντεταλµένος Σύµβουλος επί θεµάτων πιστοδοτήσεων και Αντιπρόεδρος Συµβουλίου 

Πιστοδοτήσεων  

Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής ∆ηµοσιογραφίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων. Έχει 
τραπεζική εµπειρία 31 ετών και διετέλεσε ∆ιευθυντής Καταστηµάτων, Περιφερειακός ∆ιευθυντής και ∆ιευθυντής 
∆ικτύου της Τράπεζας. Για πολλά χρόνια δίδαξε στη Σχολή Εκπαίδευσης της Τράπεζας (και Τρίτων) και 
συνέταξε εγχειρίδια για τραπεζικές εργασίες και διαδικασίες.  

 

Βασίλειος Χαραλάµπους, Νοµικός Σύµβουλος  

Απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 
1970 µε αδιάλειπτη έκτοτε άσκηση δικηγορίας µε ανεξάρτητο προσωπικό δικηγορικό γραφείο. Νοµικός 
Σύµβουλος και Συνεργάτης επί σειρά ετών επιχειρήσεων και εταιρικών οµίλων, µε πολυσχιδείς δραστηριότητες, 
µε κύρια απασχόληση στους τοµείς του Αστικού, Φορολογικού και Εµπορικού δικαίου µε εξειδίκευση στο δίκαιο 
των εταιρειών και των συµβάσεων λογισµικού. 
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Χρήστος Καλαµπόκης, Οικονοµικός Σύµβουλος 

Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Financial 
Management και Cost Accounting και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει πολυετή τραπεζική υπηρεσία από το 
1977, στην Εµπορική Τράπεζα και στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, ενώ στην Τράπεζα εργάζεται από το 
1994.  

 

Αθανάσιος Χρυσαφίδης, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1998. Στο παρελθόν εργάστηκε για τις εταιρείες Ernst & Young, Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εθνική Κεφαλαίου, Interbank και Bankers’ Trust, είτε ως σύµβουλος είτε 
ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην Χρηµατοοικονοµική του 
πανεπιστηµίου City University of New York.  

 

 

3.18.2 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη και οι κάτωθι 
Επιτροπές, ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες: 

 

1. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 

2. ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

3. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

4. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) 

5. Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων 

6. Συµβούλιο Χάραξης Στρατηγικής (Εκτελεστική Επιτροπή) 

7. Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) 

8. Επιτροπή Αµοιβών  

αποτελούν τα εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα της Τράπεζας. 

 

Οι ανωτέρω επιτροπές και διευθύνσεις αναλυτικά, έχουν ως εξής: 

 

3.18.2.1 Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 

 

Σύµφωνα µε το από 28.04.2009 Πρακτικό της και προς συµµόρφωση µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η Γενική 
Συνέλευση της Τράπεζας ενέκρινε την στελέχωση της ανωτέρω Επιτροπής ως ακολούθως: 

- ο κ. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος 

- ο κ. Αθανάσιος Τζακόπουλος, Μέλος 

- ο κ. Γεώργιος Τσουκαλάς, Μέλος 
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Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε τριετής. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάµει του υπ’ 
αριθµό 966/23.05.2006 πρακτικού ∆.Σ. της Τράπεζας η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε µε σκοπό την 
υποβοήθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του στον τοµέα της ανάπτυξης και της 
διασφάλισης της λειτουργίας ενός επαρκούς και αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). 

 

Ως κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται: 

• Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Οµίλου. 

• Η υποβολή πρότασης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών (νοουµένων 
ως των τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών). Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιµο, 
πρόταση για την αντικατάσταση ή την αλλαγή τους. 

• Η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δηµοσιευµένων ετήσιων και, εφόσον 
συντρέχει σχετική υποχρέωση, και περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, της Τράπεζας και του Οµίλου 
της σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 

• Η επίβλεψη του διενεργούµενου από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ελέγχου των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

• Η διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιοίκησης, Εσωτερικού Ελέγχου και 
Εξωτερικών ή Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας Ελλάδος για την ανταλλαγή απόψεων και 
πληροφοριών. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (σήµερα 
άρθρο 12 ν. 3148/2003) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

• Η αξιολόγηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση αδυναµιών του ΣΕΕ που έχουν διαπιστωθεί και η 
παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων που αποφασίζονται από το ∆.Σ. 

• Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από 
τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και οι τυχόν 
αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται τρία 
µη εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένα τουλάχιστον των οποίων είναι και ανεξάρτητο κατά την 
έννοια του Ν. 3016/2002. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή 
ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ασυµβίβαστες µε την αποστολή της 
Επιτροπής. Η συµµετοχή τους όµως στην Επιτροπή Ελέγχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα συµµετοχής και σε 
άλλες επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτει τις 
απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεµάτων 
που απασχολούν την Επιτροπή, ενώ παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την 
κατάρτιση και την εµπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαµβανοµένης της γνώσης 
για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της Τράπεζας και για τα συστήµατα πληροφορικής. 

 

Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της 
Επιτροπής Ελέγχου γίνεται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Η Επιτροπή 
Ελέγχου συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του, από τον αναπληρωτή 
του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου. Συνεδριάζει τακτικά εντός εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου κάθε χρόνου. 
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Έκτακτα δε, όταν κατά την κρίση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του Προέδρου της Επιτροπής 
Ελέγχου, το επιβάλλουν ειδικές συνθήκες. Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα δύο 
τουλάχιστον µέλη της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των µελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

 

3.18.2.2 ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης  

 

Σύµφωνα µε τον από 06.11.2006 Κανονισµό Λειτουργίας της, ο σκοπός της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, συνίσταται στην πρόληψη και την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων µη συµµόρφωσης 
της Τράπεζας και των εταιρειών του Οµίλου της προς το εκάστοτε νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία τους, µε τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση µηχανισµών 
αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Το πλαίσιο αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
καθορίζεται από την Π∆ΤΕ 2577/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, την Απόφαση 281/17-3-2009 της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Τραπεζικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και το Ν. 3691/2008. Αναφορικά µε τη 
∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης σηµειώνονται τα ακόλουθα:  

• Η σύσταση, η δοµή και η τοποθέτηση του Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην από 06.11.2006 συνεδρίαση του ∆.Σ. της Τράπεζας, 
∆ιευθυντής της εν λόγω διεύθυνσης διορίσθηκε ο κ. Αντώνιος Κάτσιος. Το ίδιο πρόσωπο έχει ορισθεί ως 
συντονιστής και για ολόκληρο τον Όµιλο της Τράπεζας. 

• Ο Επικεφαλής της (Compliance Officer) και το προσωπικό της είναι διοικητικά ανεξάρτητοι κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους από όλα τα άλλα υπηρεσιακά Όργανα της Τράπεζας. 

• Ο ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης ορίζεται και ως το Αρµόδιο Στέλεχος του άρθρου 44 του Νόµου 
3691/2008 της Τράπεζας και του Οµίλου για την «Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας» και του ανατίθενται όλες οι 
σχετικές θεσµικές αρµοδιότητες. 

• Η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης αναφέρεται δια του ∆ιευθυντή της στον Γενικό ∆ιευθυντή ΙΙ και 
στο ∆.Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου. 

• Ο ∆ιευθυντής και το Προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχουν τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία, λογαριασµούς και πληροφορίες της Τράπεζας και του 
Οµίλου της που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους.  

• Η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως 
προς την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συµµόρφωσης. 

• Στελεχώνεται µε επιλεγµένα πρόσωπα κύρους µε επαρκείς γνώσεις των εργασιών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων της Τράπεζας, τα οποία διακρίνονται για το ήθος, την ακεραιότητα και την επιστηµονική 
τους επάρκεια. 

• Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες της Τράπεζας για τη 
θέσπιση Πολιτικών, Κανονισµών, ∆ιαδικασιών, Εγκυκλίων και λοιπών Οδηγιών και απευθύνεται στη 
∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και τους Νοµικούς Συµβούλους και ∆ικηγόρους της 
Τράπεζας και των Θυγατρικών Εταιρειών σχετικά µε θέµατα κανονιστικής συµµόρφωσης τα οποία χρήζουν 
νοµικής συµβουλής (όπως ερµηνεία νέων διατάξεων νόµου, εφαρµογή ή όχι νέας κανονιστικής διάταξης, 
παροχή ή όχι στοιχείων κλπ). 
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• Στο ∆ιευθυντή και στη ∆ιεύθυνση εν γένει διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι και επαρκές, ποιοτικά και 
ποσοτικά, προσωπικό για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 

 

H ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει µεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρµοδιότητες και καθήκοντα: 

 

1. Εισηγείται προς τη ∆ιοίκηση για θέµατα που αφορούν στη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της 
Τράπεζας και του Οµίλου της στο πεδίο της κανονιστικής συµµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό 
πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

2. Παρακολουθεί και µελετά διαρκώς και συστηµατικά το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία της Τράπεζας και του Οµίλου της σχετικά µε όλα τα θέµατα της δραστηριότητάς της και 
ενδεικτικά: ζητήµατα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εταιρικής διακυβέρνησης, 
προστασίας καταναλωτή και επενδυτών, λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
των χρηµατοοικονοµικών οµίλων γενικότερα, καθώς και όλων των λοιπών νοµικών κινδύνων που 
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους πελάτες της Τράπεζας και του Οµίλου, ως και τους επενδυτές, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, τους Νοµικούς Συµβούλους και τους ∆ικηγόρους της 
Τράπεζας ή των εταιρειών του Οµίλου. 

3. Εκδίδει σχετικές οδηγίες για την προσαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και του Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας της Τράπεζας και των Θυγατρικών εταιρειών στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη νοµοθετική και κανονιστική συµµόρφωση των επιµέρους Μονάδων της 
Τράπεζας και του Οµίλου µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, κανονισµούς και οδηγίες των Ρυθµιστικών 
Αρχών, ως και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς, Κώδικες και Πολιτικές της Τράπεζας και των Εταιρειών του 
Οµίλου.  

5. Φροντίζει για την έγκαιρη και διαρκή ενηµέρωση των εργαζοµένων στην Τράπεζα και τον Όµιλο για τις 
εξελίξεις στο σχετικό µε τις αρµοδιότητές τους ρυθµιστικό πλαίσιο, µε τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών 
και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

6. Ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε διαπιστωθείσα σηµαντική παράβαση ή τυχόν 
σηµαντικές ελλείψεις. 

7. Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων στην Τράπεζα από 
αρµόδια Εποπτική Αρχή και αναζητά νοµική συµβουλή σχετικά µε το χειρισµό και την άµυνα. 

8. Φροντίζει για την πλήρη συνεργασία των εκάστοτε ελεγχόµενων Μονάδων µε τους εξουσιοδοτηµένους από 
τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται και η ίδια όταν απαιτείται.  

9. Αντλεί και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία στις Εποπτικές, Ρυθµιστικές, ∆ικαστικές, Φορολογικές ή άλλες 
Αρχές. 

 

 

3.18.2.3 ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της Π∆ΤΕ 
υπ’ αριθµό 2577/2006. Το οργανόγραµµα και ο Κανονισµός της εν λόγω ∆ιεύθυνσης εγκρίθηκαν µε το υπ’ 
αριθµό 966/23.05.2006 πρακτικό ∆.Σ. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι διοικητικά ανεξάρτητη από 
Μονάδες µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, αναφέρεται στον Πρόεδρο του ∆.Σ. και µέσω της Επιτροπής Ελέγχου 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  183 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το ∆.Σ. της 
Τράπεζας και σήµερα τη θέση αυτή κατέχει ο κ. Γεώργιος Μαµαλούγκας. 

 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό της, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί την ειδική εσωτερική Υπηρεσιακή 
Μονάδα που συστάθηκε µε αποκλειστικό σκοπό το συστηµατικό και διαρκή έλεγχο της λειτουργίας της 
Τράπεζας σύµφωνα µε το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, τη Στρατηγική & Πολιτική 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιοίκησης, το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προς εξυπηρέτηση του σκοπού της έχει µεταξύ άλλων τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 

1. ∆ιενεργεί γενικούς ή δειγµατοληπτικούς, προληπτικούς ή κατασταλτικούς ελέγχους σε όλες τις λειτουργίες, 
συναλλαγές, σχέσεις και εργασίες της Τράπεζας και του Οµίλου της, για να διαπιστωθεί η τήρηση του 
Καταστατικού της και η πιστή εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της καθώς και η 
συµµόρφωση τους µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

2. Παρακολουθεί την συνεχή τήρηση της νοµοθεσίας που αφορά την Τράπεζα και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας 
των ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002), της χρηµατιστηριακής, τις αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

3. Ελέγχει την τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στα ενηµερωτικά δελτία και τα επιχειρηµατικά σχέδια 
της Τράπεζας σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηµατιστήριο. 

4. ∆ιενεργεί ειδικούς ελέγχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη των συµφερόντων της 
Τράπεζας ή των Εταιρειών του Οµίλου, µε σκοπό τη διεξοδική εξέταση του θέµατος και την εξακρίβωση της 
έκτασης της τυχόν ζηµιάς. 

5. Αξιολογεί, µέσω των διενεργούµενων ελέγχων, τον βαθµό εφαρµογής και την αποτελεσµατικότητα των 
διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων, για τον υπολογισµό των παραµέτρων στις 
οποίες βασίστηκε η εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου, 
όπου προβλέπεται, καθώς και του βαθµού ενσωµάτωσης του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων στους 
µηχανισµούς λήψης αποφάσεων 

6. Αξιολογεί την οργάνωση και λειτουργία των συστηµάτων και µηχανισµών που αφορούν στην παραγωγή 
αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά 
περίπτωση παρέχεται. 

7. Παρέχει την εύλογη και αντικειµενική διαβεβαίωση του ∆.Σ. και της ∆ιοίκησης της Τράπεζας σχετικά µε την 
επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ όσον αφορά την Τράπεζα και τις εταιρείες του Οµίλου. 

Για το σκοπό αυτό: 

i. Ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και τη ∆ιοίκηση 
τουλάχιστον ανά τρίµηνο, καθώς και τις κατά περίπτωση αρµόδιες Μονάδες της Τράπεζας για τις 
κυριότερες διαπιστώσεις των διενεργούµενων ελέγχων αλλά και για τις τυχόν συστάσεις στις οποίες 
προέβη. 

ii. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, υποβάλλει στη ∆ιοίκηση και µέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έκθεση σχετικά µε: 

� την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ της Τράπεζας και των εταιρειών του Οµίλου. 

� την αποτελεσµατικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των 
συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής προβλέψεων (µε 
επισήµανση των τυχόν µη καλυπτόµενων κινδύνων). 
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� την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση µε την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας. 

� την εκτίµηση για την πληρότητα της διαδικασίας ή µεθοδολογίας υπολογισµού αποµείωσης 
της αξίας των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των τυχόν µεταβολών κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 

� το πρόγραµµα δράσης για τον επόµενο χρόνο. 

8. Παρέχει στην Τράπεζα Ελλάδος και γενικότερα στις Εποπτικές αρχές, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε 
στοιχεία ή πληροφορίες ζητηθούν στο πλαίσιο της ειδικής νοµοθεσίας για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, τα οποία αφορούν θέµατα της αρµοδιότητάς της και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο 
της. 

9. Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιευθυντικών Στελεχών της µε τα συµφέροντα της Τράπεζας, τις οποίες 
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

10. Ελέγχει και συντονίζει τις απαντήσεις των Μονάδων και Υπηρεσιών στις Εκθέσεις των Εξωτερικών 
Ελεγκτών. 

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της συντάσσει επιστολές µε θέµα την αξιολόγηση του Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας τις οποίες κοινοποιεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι εν λόγω επιστολές 
καταγράφουν τις τυχόν δυσλειτουργίες του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, υποδεικνύοντας και λύσεις για την 
εξάλειψή τους. 

 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διακρίνεται στα εξής Τµήµατα, σύµφωνα µε το από 17.01.2007 Πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1. Τµήµα ελέγχου πιστοδοτήσεων 

2. Τµήµα ελέγχου εργασιών δικτύου 

3. Τµήµα ελέγχου συστηµάτων πληροφορικής 

4. Τµήµα ελέγχου κεντρικών υπηρεσιών & οµίλου 

5. Τµήµα ειδικών ελέγχων 

 

 

3.18.2.4 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)  

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management), λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π.∆.Τ.Ε. 
2397/96 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, στα πλαίσια της παρακολούθησης και εκτίµησης του συνόλου των 
κινδύνων του Ενεργητικού -Παθητικού και των εκτός Ισολογισµού στοιχείων της Τράπεζας. 

∆ιευθυντής αρχικά ήταν ο κ. ∆ελής, µετά όµως από την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή ΙΙ της 
Τράπεζας, η θέση του ∆ιευθυντή είναι κενή και προσωρινά τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον κ. Λεωνίδα 
Κριεκούκη, Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης είναι η αναγνώριση, η ανάλυση και η ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων 
µέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των κάθε µορφής κινδύνων που ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που 
αναλαµβάνει η Τράπεζα και, σε ενοποιηµένη βάση, ο Όµιλος της. 
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Οι Εργασίες της ∆ιεύθυνσης µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Προσδιορίζει το ενδεδειγµένο περιβάλλον (µοντέλα, συστήµατα) για τη διαχείριση των κινδύνων. 

• Προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάληψης και αναφοράς των κινδύνων από τις παραγωγικές µονάδες. 

• Προσδιορίζει τις διαδικασίες και τον τρόπο µέτρησης και ελέγχου των κινδύνων. 

• Προσδιορίζει το βαθµό ανοχής στον κίνδυνο (risk tolerance) σε επίπεδο Τράπεζας αλλά και για κάθε 
παραγωγική µονάδα χωριστά. 

• Παρακολουθεί τη συµµόρφωση της ανάληψης κινδύνων σύµφωνα µε τους εποπτικούς κανόνες. 

• Αποτελεί βασικό εισηγητή στο Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού. 

• Παρέχει τακτική πληροφόρηση στη ∆ιοίκηση και στα αρµόδια συµβούλια (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης 
Ενεργητικού - Παθητικού και χάραξης Στρατηγικής και Πολιτικής) µε αναφορές για τους αναλαµβανόµενους 
από τη τράπεζα κινδύνους που γίνεται συχνότερη σε περιόδους έντονων διακυµάνσεων ή κρίσεων στις 
αγορές. 

• Παρέχει τακτική πληροφόρηση στη ∆ιοίκηση και στα αρµόδια συµβούλια, εξειδικευµένων αναλύσεων της 
έκθεσης σε κινδύνους που αναλαµβάνει η τράπεζα και σε ενοποιηµένη βάση ο Όµιλος, σχετικά µε τη 
κατηγοριοποίηση των πελατών σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας (credit ratings) και εκτίµησης της 
πιθανότητας ασυνέπειας (PD: Probability of Default), ανά πελάτη, τύπο προϊόντος, τύπο εξασφάλισης, 
καθυστέρηση αποπληρωµής και ρυθµούς απόδοσης σύµφωνα µε τα διεθνή χρηµατοοικονοµικά πρότυπα 
(Basel II, CAD II & III). 

• Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στην κεφαλαιακή 
επάρκεια της Τράπεζας. 

• Επεξεργάζεται, παρακολουθεί και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στους 
υποχρεωτικούς δείκτες ρευστότητας µε τη µορφή ελάχιστων ορίων. 

• Εντοπίζει τυχόν συγκέντρωση κινδύνων και κάνει προτάσεις για τον επιµερισµό τους, µέσω 
διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων ή αντιστάθµισής τους µε στόχο τη µείωση του συνολικού κινδύνου της 
Τράπεζας. 

 

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα δεν διαθέτει Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς κατά την Π.∆.Τ.Ε 2577/2006 η 
σύσταση της επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το εντός και εκτός ισολογισµού ενεργητικό 
του πιστωτικού ιδρύµατος υπερβαίνει το ποσό των €10 δισ. και πληρούται µία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: (i) έχει εισαγάγει τις µετοχές της σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ή (ii) διατηρεί 
θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό. Στην παρούσα η Τράπεζα εξαιρείται από την ως άνω 
υποχρέωση καθώς το εντός και εκτός ισολογισµού ενεργητικό της δεν υπερβαίνει το ποσό των €10 δισ. 

 

 

3.18.2.5 Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων 

 

Το Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων λειτουργεί βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας του, όπως εγκρίθηκε αρχικά µε το 
υπ’ αριθµ. 987/17.01.2007 και τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε το υπ’ αριθµ. 1011/05.09.2007 Πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων απαρτίζεται από τους: 

• Τρύφων Κολλίντζας, Πρόεδρος 
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• Μηνάς Παππάς, Αντιπρόεδρος 

• Ιωάννης Ιωαννίδης, Μέλος 

 

Το Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων καθορίζει την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας και προσδιορίζει τις διαδικασίες 
ανάληψης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων. 

Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Πιστοδοτήσεων έχουν ειδικότερα ως εξής: 

• Εγκρίνει τον Κανονισµό Ανάληψης και διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων µετά από εισήγηση της ∆/νσης 
Πίστεως. 

• Εγκρίνει τα όρια ευχερειών των Καταστηµάτων, Περιφερειακών ∆/ντων, ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης. 

• Καθορίζει και εγκρίνει τις διαδικασίες έγκρισης για: 

Βραχυπρόθεσµες χορηγήσεις πάσης φύσεως 

Μεσο –µακροπρόθεσµες χορηγήσεις πάσης φύσεως  

Ανάληψη υποχρεώσεων από Εγγυητικές Επιστολές και Ενέγγυες Πιστώσεις πάσης φύσεως  

Προθεσµιακές πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος. 

• Εγκρίνει τις πιο πάνω πιστοδοτήσεις καθώς και τους συναφείς µε αυτές κινδύνους για ποσά πέραν των 
ορίων του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

• Αποφασίζει και εγκρίνει για θέµατα της ∆/νσης Εµπλοκών πέραν του ορίου αρµοδιότητάς της, µετά από 
κοινή εισήγηση µε τη ∆/νση Πίστεως. 

• Εγκρίνει τη µεταφορά µη εισπράξιµων λογαριασµών ∆ικαστικού στις επισφάλειες µετά από εισήγηση της 
∆/νσης Εµπλοκών. 

• Εγκρίνει τη διαγραφή επισφαλειών λογαριασµών µετά από εισήγηση της ∆/νσης Εµπλοκών. 

• Εγκρίνει τη διαγραφή τόκων, εξόδων και κεφαλαίων µέχρι € 40.000 για πιστοδοτήσεις πάσης φύσεως. 
Πέραν του ποσού αυτού η διαγραφή θα γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Εγκρίνει κάθε διαφοροποίηση καλυµµάτων καθώς και διαφόρων θεµάτων που έχουν καθορισθεί µε τον 
Κανονισµό Πιστοδοτήσεων 

• Εγκρίνει την αποδέσµευση καλυµµάτων και την άρση υποθηκών και προσηµειώσεων σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του Κανονισµού Πιστοδοτήσεων. 

• Εποπτεύει τα εγκριτικά κλιµάκια πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. 

 

 

3.18.2.6 Εκτελεστική Επιτροπή (Συµβούλιο Χάραξης Στρατηγικής) 

 

Το Συµβούλιο Χάραξης Στρατηγικής λειτουργούσε βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας του, ως εγκρίθηκε µε το 
υπ’ αριθµ. 978/06.09.2006 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δηµοσιεύθηκε εσωτερικά µε την υπ’ αριθµ. 
58/12.09.2006 Εγκύκλιο Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, Το ως άνω 
συµβούλιο µετονοµάστηκε σε «Εκτελεστική Επιτροπή» µε την υπ’ αριθµ. 978/17.01.2007 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής παρέµεινε όπως είχε εγκριθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 6.9.2006. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει τους σκοπούς και τους µέσο-µακροχρόνιους στόχους της Τράπεζας και 
προσδιορίζει τις πολιτικές, τα αναγκαία µέσα και τις ενέργειες για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων. 

H Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

• το Συµβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης του προγράµµατος δράσης και των στόχων 
της Τράπεζας. 

• Ορίζει τα κριτήρια και τους κανόνες λήψης των αποφάσεων από τα όργανα της Τράπεζας ώστε αυτές να 
είναι συνεπείς µε τους επιχειρηµατικούς της στόχους. 

• Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας και του Οµίλου της ώστε οι επιµέρους προσπάθειες να 
επικεντρωθούν και να εξυπηρετούν τη συλλογική δράση. 

• Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και τοποθετεί την Τράπεζα απέναντι στους ανταγωνιστές. 

• Χαράσσει τις γενικές κατευθυντήριες αρχές λειτουργίας της Τράπεζας προκειµένου να αναδεικνύονται και 
να εκµεταλλεύονται οι εσωτερικές θεµελιώδεις ικανότητες και να θεραπεύονται οι αδυναµίες. 

• Φροντίζει για την εκµετάλλευση των ευκαιριών του περιβάλλοντος από την Τράπεζα και την απόκτηση 
µακροπρόθεσµων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

• Εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Οργανόγραµµα και το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Τράπεζας. 

• Εγκρίνει το είδος, το πλήθος και τη θέση των σηµείων πωλήσεως των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

• Εγκρίνει τις εξωτερικές συνεργασίες (outsourcing). 

• Εγκρίνει τις ευκαιρίες έγκρισης λειτουργικών δαπανών και εξόδων και καθορίζει τις διαδικασίες έγκρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου τους. 

• Εγκρίνει την πολιτική αγοράς και µίσθωσης κτιρίων, καθορίζει τα όρια και εγκρίνει µισθώµατα πέραν των 
ορίων των αρµοδίων οργάνων. 

 

H Επιτροπή απαρτίζεται από: 

• Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

• Τον Γενικό ∆ιευθυντή Ι, ήτοι τον Γενικό ∆ιευθυντή Επιχειρηµατικής & Λιανικής Τραπεζικής, 
Κεφαλαιαγορών –Χρηµαταγορών 

• Τον Γενικό ∆ιευθυντή ΙΙ, ήτοι τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών – 
Τεχνολογίας & Κανονιστικού Πλαισίου 

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. 1057/20.01.2009 Πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ως εξής: 

• Τρύφωνας Κολλίντζας, 

• Ιωάννης Ιωαννίδης 

• Ευάγγελος ∆ελής 
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3.18.2.7 Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) 

 

Το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) λειτουργεί βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας του, 
ως εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 940/26.10.2004 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε το 
υπ’ αριθµ. 995/04.04.2007 Πρακτικό ∆.Σ. 

Το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού (ΑLCΟ) είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς και των Τραπεζικών κινδύνων 
που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες και εργασίες της. To Συµβούλιο έχει της ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Συντονίζει τις εργασίες της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών ώστε να βελτιώνεται η 
αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των διατιθέµενων πόρων. 

• Εγκρίνει τις πολιτικές διαχείρισης της περιουσίας της Τράπεζας καθώς και της ανάληψης και 
παρακολούθησης κάθε είδους κινδύνου από τις εµπλεκόµενες υπηρεσιακές µονάδες. 

• Εποπτεύει την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης και του Προϋπολογισµού της Τράπεζας. 

• Ιεραρχεί τη σηµαντικότητα των έργων και λαµβάνει αποφάσεις για αυτά. 

• Ασκεί την τιµολογιακή πολιτική σε προϊόντα και υπηρεσίες και αναθέτει την εφαρµογή της στα αρµόδια 
όργανα. 

• Καθορίζει τα ανώτατα όρια ανάληψης κινδύνων που δεν καθορίζονται στον Κανονισµό Πιστοδοτήσεων 
καθώς και την κατανοµή των ορίων όπου ενδείκνυται. 

• Καθορίζει τα όρια διακοπής των ζηµιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss) ή αντιστάθµισης των σχετικών 
κινδύνων. 

• Λαµβάνει αποφάσεις για τη διατήρηση της διαθέσιµης ρευστότητας της Τράπεζας σε αποδεκτά επίπεδα, για 
τη διαφοροποίηση της καταθετικής βάσης καθώς και για την άντληση κεφαλαίων. 

• Λαµβάνει αποφάσεις για τη διατήρηση της προβλεπόµενης επάρκειας κεφαλαίων καθώς και για την 
κατανοµή τους σε επιµέρους δραστηριότητες της Τράπεζας. 

• Εγκρίνει την κυκλοφορία νέων καταθετικών ή δανειακών προϊόντων καθώς και την επέκταση της Τράπεζας 
σε νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που συνάδουν µε τον στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης. 

• Εγκρίνει επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχικούς τίτλους. 

• Εγκρίνει τη συµµετοχή σε αναδοχές (underwriting). 

• Εγκρίνει τις τοποθετήσεις σε επιχειρηµατικές συµµετοχές µη στρατηγικού χαρακτήρα. 

• Αντιµετωπίζει τις έκτακτες καταστάσεις που εµφανίζονται στην Τράπεζα ή τον Όµιλο της, οι οποίες 
επηρεάζουν την εικόνα της στο εξωτερικό περιβάλλον και συντονίζει τις διορθωτικές ενέργειες. 

• Εγκρίνει δαπάνες πέραν των ορίων των διαφόρων οργάνων και µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου 
ευρώ. 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 1057/20.01.2009 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε το οποίο τροποποιήθηκε 
το συνολικό οργανόγραµµα της Τράπεζας, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ενεργητικού- Παθητικού απαρτίζεται από: 
• Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 
• Τον Γενικό ∆ιευθυντή Ι, ήτοι τον Γενικό ∆ιευθυντή Επιχειρηµατικής & Λιανικής Τραπεζικής, Κεφαλαιαγορών 

–Χρηµαταγορών  
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• Τον Γενικό ∆ιευθυντή ΙΙ, ήτοι τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών – Τεχνολογίας & 
Κανονιστικού Πλαισίου  

• Τον ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
• Τον ∆ιευθυντή Κεφαλαιαγορών – Χρηµαταγορών 
• Τον Οικονοµικό Σύµβουλο 
 

Συµβουλευτικά µετέχουν και οι ακόλουθοι: 
• Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων (και Γραµµατέας της Επιτροπής) 
• Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 
• Ο ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης  

 

Η παρούσα σύνθεση του Συµβουλίου έχει ως εξής:  

• Τ. Κολλίντζας, Πρόεδρος, 
• Ι. Ιωαννίδης, Τακτικό Μέλος,  
• Ε. ∆ελής, Τακτικό Μέλος,  
• Αθ. Τσάδαρης, Τακτικό Μέλος,  
• Χ. Καλαµπόκης, Οικονοµικός Σύµβουλος, 
• Αθ.Χρυσαφίδης, Συµβουλευτικό Μέλος & Γραµµατέας,  
• Γ. Μαµαλούγκας, Συµβουλευτικό Μέλος,  
• Α. Κάτσιος, Συµβουλευτικό Μέλος.  

 

Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε τη συµµετοχή τριών τακτικών µελών του. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος του Προέδρου και πάντως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζεται o 
Γενικός ∆ιευθυντής ΙΙ, ήτοι o Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών – Λειτουργικών Εργασιών – Τεχνολογίας & 
Κανονιστικού Πλαισίου. 

Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του, και πάντως σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον ορισθέντα από αυτόν αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου. 
Συνεδριάζει τακτικά µεν εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα, εκτάκτως δε όταν, κατά την κρίση του 
Προέδρου, το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς ή απαιτείται η άµεση λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων, 
κατόπιν εισηγήσεων των αρµόδιων οργάνων της Τράπεζας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ενεργή συµµετοχή 
όλων των µελών του Συµβουλίου θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία του. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύµατος µελών του Συµβουλίου, ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί άλλο στέλεχος της εν λόγω 
∆ιεύθυνσης, που κατέχει θέση ευθύνης, να παραστεί χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως αναπληρωτής του 
απουσιάζοντος µέλους. 

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρευρισκοµένων σε απαρτία µελών, εφόσον 
συµφωνεί µε αυτές ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.  

 

3.18.2.8 Επιτροπή Αµοιβών 

 

Η Επιτροπή Αµοιβών συνεστήθη µε το υπ’ αριθµ. 982/06.11.2006 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Τράπεζας ως υπό-επιτροπή του ∆Σ µε σκοπούς: 

α) την εισήγηση στο ∆.Σ. των αµοιβών των στελεχών σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  190 

β) τον καθορισµό των αµοιβών και τυχόν bonus των λοιπών εργαζοµένων 

γ) την εισήγηση στο ∆.Σ. για λοιπά σοβαρά µισθολογικά θέµατα π.χ. Συλλογικές Συµβάσεις, Επιχειρηµατικές 
Συµβάσεις κ.α. 

Από το υπ’ αριθµ. 1055/08.01.2009 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκύπτει η τωρινή σύνθεση της 
Επιτροπής Αµοιβών, η οποία και απαρτίζεται από τους: 

• Αυγουστίνο Βιντζηλαίο ως Πρόεδρο 

• Άγγελο Φιλιππίδη ως Μέλος 

• Ιωάννη Γαµβρίλη ως Μέλος 
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3.18.3 ∆ηλώσεις µελών ∆ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων 
διοικητικών στελεχών 

 

Τα φυσικά πρόσωπα µέλη των διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας, Μέλη ∆.Σ, 
µέλη Επιτροπών, Εποπτικά Όργανα και Λοιπά Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη που δεν είναι Μέλη του ∆.Σ., 
δηλώνουν µε επιστολές τους τα εξής: 

 

1. Εκτός από τις δραστηριότητες τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Τράπεζα και 
όσων συνδέονται µε την ιδιότητα του εταίρου και µε συµµετοχές σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα και αναφέρονται στο σηµείο 3 της παρούσας ενότητας, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές 
δραστηριότητες. 

 

2. ∆εν διατηρούν οποιουσδήποτε οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων της Τράπεζας ή/και διευθυντικά στελέχη της. 

 

3. ∆εν συµµετέχουν σήµερα σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη 
εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο, πλην της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών της, µε τις εξής εξαιρέσεις αυτών 
που αναφέρονται παρακάτω: 

Όνοµα Θέση στην Τράπεζα Εταιρεία/Οργανισµός Θέση

Τ. Κολλίντζας Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος ∆.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού 
Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Χορηγιών

ΙΟΒΕ

Μέλος ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, Πρόεδρος 
του Επιστηµονικού Συµβουλίου

Ι. Γαµβρίλης Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

AtticaBank Properties Μέλος ∆.Σ.

∆ιοικούσα ΕπιτροπήςΜηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων Πρόεδρος ∆.Σ.

Α. Βιντζηλαίος Μέλος ∆.Σ. Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων Πρόεδρος ∆.Σ.

ΕΧΑΕ Μέλος ∆.Σ.

Α. Φιλιππίδης Μέλος ∆.Σ. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Πρόεδρος ∆.Σ.

Μπεστλαϊν Cards Πρόεδρος ∆.Σ.

Postbank Green Institute Πρόεδρος ∆.Σ.

Ελληνική Ένωση Τραπεζών Μέλος ∆.Σ.

A. Ζαφειρόπουλος Μέλος ∆.Σ. Εννιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων Πρόεδρος ∆.Σ.

Α. Καµινάρης Μέλος ∆.Σ. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

ΕΧΑΕ Μέλος ∆.Σ.

ΤΤ- ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

POST INSURANCE BROKERAGE Πρόεδρος ∆.Σ.

EΛΤΑ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.

Α. Πρέσβελος Μέλος ∆.Σ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. Σύµβουλοι Μηχανικοί Έταιρος & ∆ιαχειριστής

Α&Ι ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Έταιρος & ∆ιαχειριστής

Α. Σταθόπουλος Μέλος ∆.Σ. - -

Α. Τζακόπουλος Μέλος ∆.Σ. ΣΤΡΑΒΩΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ ∆ιαχειριστής

Α.  Αθανασιάδη Μέλος ∆.Σ. - -

Γ. Τσουκαλάς Μέλος ∆.Σ. LANDIS A.E. ∆/νων Σύµβουλος

Prufrock Management ∆ιευθυντής Έργου

Γ. Ρίζος Μέλος ∆.Σ. ΚΤΗΜΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.

Ι. Ιωαννίδης Γενικός ∆ιευθυντής - -

Ε. ∆ελής Γενικός ∆ιευθυντής - -

Α. Κάτσιος ∆/ντης Κανονιστικής Συµµόρφωσης - -

Γ. Μαµαλούγκας ∆/ντης Εσωτερικού Ελέγχου - -

Α. Τσάδαρης ∆/ντης Κεφαλαιαγορών Forex Club Γενικός Γραµµατέας

Βασικοί ∆ιαπραγµατευτές Αγοράς Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Μ. Παππάς Σύµβουλος Πιστοδοτήσεων - -

Β. Χαραλάµπους Νοµικός Σύµβουλος - -

Χ. Καλαµπόκης Οικονοµικός Σύµβουλος - -

Α. Χρυσαφίδης ∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων - -  
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4. ∆ε διετέλεσαν µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε εταίροι σε άλλη εταιρεία ή 
νοµικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τα τελευταία πέντε έτη, πλην της Τράπεζας και των θυγατρικών 
εταιρειών της, µε τις εξής εξαιρέσεις αυτών που αναφέρονται παρακάτω: 

Όνοµα Θέση στην Τράπεζα Εταιρεία Θέση

Τ. Κολλίντζας Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - -

Ι. Γαµβρίλης Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ΓΕΜΕΚ Μέλος ∆.Σ.

∆ΟΜΗ Μέλος ∆.Σ.

Α. Βιντζηλαίος Μέλος ∆.Σ. - -

Α. Φιλιππίδης Μέλος ∆.Σ. First Financial Bank Montenegro Μέλος ∆.Σ., µέτοχος

Aris Capital Fund Μέλος ∆.Σ.

ΕΛΤΑ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.

∆ΚΤ Α.Ε.

Κύκλος Α.Ε.

Benson S.A.

A. Ζαφειρόπουλος Μέλος ∆.Σ. ORATON Ltd Έταιρος & Μέλος ∆.Σ.

EARTH SOLUTIONS S.A. Έταιρος & Μέλος ∆.Σ.

INTEL HELLAS S.A Έταιρος & Μέλος ∆.Σ.

Α. Καµινάρης Μέλος ∆.Σ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΕΧ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.

Α. Πρέσβελος Μέλος ∆.Σ. - -

Α. Σταθόπουλος Μέλος ∆.Σ. - -

Α. Τζακόπουλος Μέλος ∆.Σ. - -

Α.  Αθανασιάδη Μέλος ∆.Σ. - -

Γ. Τσουκαλάς Μέλος ∆.Σ. ΓΑΙΟΣΕ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Θριάσιο Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Γ. Ρίζος Μέλος ∆.Σ. - -

Ι. Ιωαννίδης Γενικός ∆ιευθυντής - -

Ε. ∆ελής Γενικός ∆ιευθυντής - -

Α. Κάτσιος ∆/ντης Κανονιστικής Συµµόρφωσης - -

Γ. Μαµαλούγκας ∆/ντης Εσωτερικού Ελέγχου - -

Α. Τσάδαρης ∆/ντης Κεφαλαιαγορών Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Μέλος Επιτροπών

ΤΤ-ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ Μέλος ∆.Σ., Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής

ΕΤΕΣΕΠ Μέλος ∆.Σ.

Μ. Παππάς Σύµβουλος Πιστοδοτήσεων - -

Β. Χαραλάµπους Νοµικός Σύµβουλος - -

Χ. Καλαµπόκης Οικονοµικός Σύµβουλος - -

Α. Χρυσαφίδης ∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων - -  

5. ∆εν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση 
δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη. 

 

6. ∆ε συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη 
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών µε την ιδιότητα του µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή 
εποπτικού οργάνου ή διευθυντικού στελέχους. 

 

7. ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους των 
καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες 
µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του Εκδότη ή να παρέµβουν στην διαχείριση ή στο χειρισµό των 
υποθέσεων του Εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. 

 

8. Οι υποχρεώσεις τους έναντι της Τράπεζας που απορρέουν από το αξίωµα τους δεν δηµιουργούν στο 
πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάµενη ή δυνητική σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες 
υποχρεώσεις τους µε την εξαίρεση της τήρησης λογαριασµών καταθέσεων στην Τράπεζα µε τους συνήθεις 
όρους της πελατείας και τη σύναψη ορισµένων συµβάσεων δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εµφανίζονται 
στον πίνακα της ενότητας 3.18.4 «Αµοιβές και Οφέλη» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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9. Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µετόχων της 
Τράπεζας ή συµφωνίας µεταξύ της Τράπεζας και πελατών της, προµηθευτών της ή άλλων προσώπων.  

 

10. Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται οποιοσδήποτε 
συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών 
της Τράπεζας που κατέχουν. 

 

11.  Κατά το τελευταίο έτος δεν απέκτησαν ούτε κατέχουν µετοχές (ή δικαιώµατα προαίρεσης ή κατέχουν 
παράγωγα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών επί µετοχών) της Τράπεζας, µε την εξαίρεση όσων αναφέρονται στον 
πίνακα όπου παρατίθεται ο αριθµός των µετοχών που κατείχαν τα µέλη του ∆.Σ., τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 
και τα στελέχη που µετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά & εποπτικά όργανα της Τράπεζας κατά την 
08.07.2009, ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την παρούσα αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου και συγκεκριµένα στην ενότητα 3.19 «Υπάλληλοι» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

12.  Οι παραπάνω επιφυλάχθηκαν για το εάν θα ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωµα προτίµησης κατά την εν 
λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και εάν θα συµµετάσχουν κατά τη διάθεση των αδιάθετων µετοχών της 
Τράπεζας ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς, πλην του κ. Σταθόπουλου που δήλωσε ότι προτίθεται να 
ασκήσει το σύνολο των προτιµησιακών του δικαιωµάτων στην επικείµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας τόσο ως νυν µέτοχος όσο και ως εργαζόµενος µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί 
και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα. 

 

13.  ∆εν γνωρίζουν να εκκρεµεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή να εµπλέκονται σε οποιαδήποτε 
ποινική διαδικασία εν γένει, πλην της εξής εξαίρεσης: 

• Έχει υποβληθεί µήνυση για συνέργια σε πλαστογραφία από πιστούχο της Τράπεζας εναντίον του κ. 
Μηνά Παππά (µε την ιδιότητά του ως διευθυντή του καταστήµατος Ν. Ιωνίας το 2000), η οποία 
βρίσκεται στο στάδιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης. 
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3.18.4 Αµοιβές και Οφέλη 

 

Οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆.Σ., των Γενικών ∆ιευθυντών, καθώς και των µελών των εποπτικών, 
διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Τράπεζας, τόσο από την Τράπεζα όσο και από τις ενοποιούµενες 
της εταιρείες για τη χρήση 2008 και την περίοδο Α εξαµήνου 2009, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µισθοί και 
λοιπές αµοιβές και παροχές και οφέλη, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Οι κ.κ. Τρύφων Κολλίντζας, Ιωάννης Ιωαννίδης, Ευάγγελος ∆ελής, Αντώνιος Κάτσιος, Γεώργιος Μαµαλούγκας, 
Αθανάσιος Τσάδαρης, Χρήστος Καλαµπόκης και Μηνάς Παππάς διαθέτουν εταιρικό αυτοκίνητο και τηλέφωνο. 

Ο κ. Ιωάννης Γαµβρίλης διαθέτει εταιρικό αυτοκίνητο 

Οι κ.κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος, Α. Χρυσαφίδης και Βασίλειος Χαραλάµπους διαθέτουν εταιρικό τηλέφωνο. 

 

Σηµειώνεται ότι η αποζηµίωση του κ. Α. Φιλιππίδη ως µέλος του ∆.Σ. της Τράπεζας για το διάστηµα 01.01.-
31.12.2008 διατέθηκε υπέρ του προγράµµατος υποτροφιών της Τράπεζας και θα διατεθεί υπέρ του ίδιου 
σκοπού οιαδήποτε µελλοντική αµοιβή. 

 

Σηµειώνεται ότι για τα κάτωθι µέλη του ∆.Σ., Γενικών ∆ιευθυντών, καθώς και των µελών των εποπτικών, 
διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Τράπεζας έχουν προεγκριθεί οι κάτωθι αµοιβές για τη χρήση 2009: 

 

1. Για τον κ. Τ. Κολλίντζα, η από 28.04.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση του έχει προεγκρίνει: 

α) µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, 1.160,53 € 

β) Αµοιβές ως εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. της Τράπεζας, από 29.04.2009 έως 31.12.2009: µικτές αποδοχές 
194.527 ευρώ και λειτουργικά έξοδα 41.691 ευρώ.  

γ) Για τις υπηρεσίες του ως Προέδρου των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας δε 
λαµβάνει και δεν προβλέπεται να λάβει κατά το 2009 καµία αµοιβή. 

 

2. Για τον κ. Ι. Γαµβρίλη η από 28.04.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση του έχει προεγκρίνει: 

α) µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, 1.160,53 € β) Αµοιβές ως εκτελεστικού 
µέλους του ∆.Σ. της Τράπεζας, από 29.04.2009 έως 31.12.2009: µικτές αποδοχές 40.000 ευρώ, λειτουργικά 
έξοδα 20.784 ,88 ευρώ, πιστωτική κάρτα 12.000,00 ευρώ, γ) µηνιαία µικτή αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ, 300 ευρώ δ) µηνιαία µικτή αµοιβή ως µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Atticabank Properties 622,86 ευρώ. 

 

3. Για τον κ. Α. Ζαφειρόπουλο η από 28.04.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση του έχει προεγκρίνει: 

α) µικτή µηνιαία αµοιβή ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1.160,53 € β) λειτουργικά έξοδα για τα µέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου είναι 462,57 € µηνιαίως γ) 622, 86 ευρώ µικτή µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Atticabank Properties, δ) 300 ευρώ µικτή µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Attica Ventures. 

 

4. Για τους κ.κ. Καµινάρη, Πρέσβελο, Σταθόπουλο, Αθανασιάδη και Ρίζο, η από 28.04.2009 Τακτική 
Γενική Συνέλευση έχει προεγκρίνει µικτή µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 1.160,53 ευρώ. 

 

5. Για τους κ.κ. Τζακόπουλο και Τσουκαλά, η από 28.04.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση έχει προεγκρίνει 
µικτή µηνιαία αµοιβή ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 1.160,53 ευρώ καθώς και λειτουργικά έξοδα ως 
µέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ύψους 462,57 € µηνιαίως. 
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6. Για τον κ. Ι. Ιωαννίδη, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Atticabank Properties έχει προεγκρίνει µικτή 
αµοιβή ύψους 622,86 ευρώ, ως αµοιβή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Attica Ventures έχει προεγκρίνει µικτή αµοιβή ύψους 300 ευρώ, ως αµοιβή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

7. Για τον κ. Ε. ∆ελή, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Wealth Management για το έτος 2009 έχει 
προεγκρίνει µηνιαία µικτή αµοιβή ύψους 300 ευρώ ως αµοιβή µέλους του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

8. Για τον κ. Α. Τσάδαρη, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Bancassurance έχει προεγκρίνει µηνιαία 
µικτή αµοιβή 458,84 ευρώ. 

 

Συµβάσεις Ορισµένης ∆ιάρκειας: 

 

Α) Σύµβαση µε τον Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

Μετάξύ της Τράπεζας και του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Τρύφωνα Κολλίντζα έχει συναφθεί η 
από 28.04.2009 σύµβαση εργασίας ορισµένης διάρκειας, η οποία λήγει την 28.04.2012. Η κατάρτισή της 
αποφασίσθηκε µε την από 28.04.2009 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας. Με την 
εν λόγω σύµβαση καθορίζονται οι αποδοχές και λοιπές παροχές του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, οι 
οποίες για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2009 ανέρχονται σε €194.527 ως µικτές αποδοχές από µισθωτές 
υπηρεσίες και €41.691 για λειτουργικά έξοδα. Ο ανωτέρω µισθός και τα λειτουργικά έξοδα θα 
αναπροσαρµόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανάλογα µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 
από την αντίστοιχη ηµεροµηνία του προηγούµενου έτους προσαυξανόµενου κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. 
Επιπλέον η Τράπεζα θα βαρύνεται και µε τις πάσης φύσης ασφαλιστικές εισφορές ∆ηµοσίου και οποιουδήποτε 
άλλου ασφαλιστικού ταµείου καθώς και τις σχετικές φορολογικές οφειλές του µισθωτού. 

 

Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ο κ. Κολλίντζας παρέχει τις υπηρεσίες του ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
αποκλειστικά στην Τράπεζα. Κατ’ εξαίρεση θα µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Καθηγητής στο 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, σε περίπτωση καταγγελίας της χωρίς σπουδαίο λόγο 
από την Τράπεζα, η τελευταία θα υποχρεούται να καταβάλει στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Τ. Κολλίντζα όλους 
τους οφειλόµενους καθαρούς µισθούς, πλέον της αναλογούσας φορολογικής επιβάρυνσης, για το υπολειπόµενο 
χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµβατική λήξη της, ήτοι έως 28.04.2012, καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στα 
µηνιαία λειτουργικά έξοδα πλέον του αναλογούντος σε αυτά φόρου. 

 

Β) Σύµβαση µε το Γενικό ∆ιευθυντή Επιχειρηµατικής-Λιανικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών-Χρηµαταγορών 

Όσον αφορά τον Γενικό ∆ιευθυντή Επιχειρηµατικής-Λιανικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών-Χρηµαταγορών κ. 
Ιωάννη Ιωαννίδη, βρίσκεται σε ισχύ η αρχική από 28.04.1999 σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όπως 
συµπληρώθηκε µε την από 29.04.2009 τροποποίησή της, η οποία εγκρίθηκε από την από 28.04.2009 Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας. Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, η τοποθέτησή του στα 
καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Τράπεζας. Σε περίπτωση ανάκλησης θα τοποθετηθεί στην θέση που κατείχε πριν την τοποθέτησή του ως Γενικό 
∆ιευθυντή, ήτοι ∆ιευθυντή ∆ικτύου ή σε ανάλογη µε αυτή θέση ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης. Η αρχική σύµβαση 
εργασίας είναι αόριστης διάρκειας. Πέραν των αµοιβών του ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης δικαιούται πιστωτική κάρτα. 
Σε περίπτωση που η ανάκληση γίνει για µη σπουδαίο λόγο ο Μισθωτός θα δικαιούται να λαµβάνει για χρονικό 
διάστηµα 3 ετών από την ηµεροµηνία απόφασης της ανάκλησης τον µισθό και τις πάσης φύσης απολαβές που 
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θα ελάµβανε στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις κατά τον χρόνο αυτό ισχύουσες αποφάσεις της 
Επιτροπής Αµοιβών του ∆.Σ. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος των 3 ετών από την ηµεροµηνία 
ανάκλησης της τοποθέτησης οι πάσης φύσης αµοιβές του Μισθωτού συµφωνήθηκε να διέπονται αναλόγως 
αναπροσαρµοσθείσες από τα οριζόµενα στην από 28.04.1999 σύµβαση εργασίας, τις ΣΣΕ και τον Κανονισµό 
Προσωπικού. 

 

Γ) Σύµβαση µε τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών και Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού 
Πλαισίου 

Όσον αφορά τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών και Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού 
Πλαισίου κ. Ευάγγελο ∆ελή, βρίσκεται σε ισχύ η αρχική από 01.11.2004 σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, 
όπως συµπληρώθηκε µε την από 29.04.2009 τροποποίησή της, η οποία εγκρίθηκε από την από 28.04.2009 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας. Αρχικά µε την από 01.11.2004 σύµβαση ανατέθηκε στον 
Μισθωτό η ∆ιεύθυνση του Risk Management της Τράπεζας µε αρµοδιότητες την παρακολούθηση και εκτίµηση 
του συνόλου των κινδύνων του Ενεργητικού, Παθητικού και των εκτός ισολογισµού στοιχείων της Τράπεζας. Στη 
συνέχεια, µε την από 29.04.2009 τροποποίησή της του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών 
και Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού Πλαισίου. Η τοποθέτηση του στα καθήκοντα Γενικού 
∆ιευθυντή µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Σε 
περίπτωση ανάκλησης ο Μισθωτός θα τοποθετηθεί στην θέση που κατείχε πριν την τοποθέτησή του ως Γενικό 
∆ιευθυντή, ήτοι ∆ιευθυντή Risk Management ή σε ανάλογη µε αυτή θέση. Η αρχική σύµβαση εργασίας 
συµφωνήθηκε να έχει διάρκεια 3 έτη. Άρχιζε στις 01.11.2004 και έληγε στις 31.10.2007 και κατόπιν µετατράπηκε 
σε αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που γίνει ανάκληση για µη σπουδαίο λόγο ο µισθωτός θα δικαιούται να 
λαµβάνει για χρονικό διάστηµα 3 ετών από την ηµεροµηνία απόφασης της ανάκλησης τον µισθό και τις πάσης 
φύσης απολαβές που θα ελάµβανε στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις κατά τον χρόνο αυτό 
ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Αµοιβών του ∆.Σ. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος των 3 ετών 
από την ηµεροµηνία ανάκλησης της τοποθέτησης οι πάσης φύσης αµοιβές του Μισθωτού θα διέπονται 
αναλόγως αναπροσαρµοσθείσες από τα οριζόµενα στην από 01.11.2004 σύµβαση εργασίας, τις ΣΣΕ και τον 
Κανονισµό Προσωπικού. 

 

∆) Σύµβαση µε τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Μεταξύ της Τράπεζας και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας κ. Ιωάννη Γαµβρίλη έχει 
καταρτιστεί η από 29.04.2009 σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Η σύναψη της εν λόγω σύµβασης τριετούς 
διάρκειας και οι γενικοί όροι αυτής αποφασίστηκαν από την από 28.04.2009 Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Τράπεζας  . Η αµοιβή του Αντιπροέδρου για το χρονικό διάστηµα από 29.04.2009 έως 31.12.2009 θα ανέρχεται 
σε €40.000 ως µικτές αποδοχές, €20.784,88 για λειτουργικά έξοδα και Business Card µε διαθέσιµο υπόλοιπο 
ύψους €12.000 ετησίως. Η Τράπεζα θα βαρύνεται και µε τις πάσης φύσης ασφαλιστικές εισφορές ∆ηµοσίου και 
οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταµείου. Οι αποδοχές και τα λειτουργικά έξοδα θα αναπροσαρµόζονται κάθε 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους (αρχής γενοµένης από 01.01.2010) ανάλογα µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή από την αντίστοιχη ηµεροµηνία του προηγούµενου έτους προσαυξανόµενου κατά 2 ποσοστιαίες 
µονάδες. Στον Αντιπρόεδρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα διατίθεται αυτοκίνητο και κινητό 
τηλέφωνο σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιτροπής Αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα 
µε τους όρους της σύµβασης, ο Αντιπρόεδρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην Τράπεζα κατά 
την διάρκεια της παρούσας σύµβασης. Κατ’ εξαίρεση θα µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ε.Τ.Α.Α. 
και στη ∆ιοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Η σύµβαση εργασίας ορίσθηκε 
τριετής, µε διάρκεια από 29.04.2009 έως 28.04.2012. Η σύµβαση δύναται να καταγγελθεί για «σπουδαίο λόγο». 
Στην περίπτωση της καταγγελίας από την Τράπεζα µε σπουδαίο λόγο, ο Αντιπρόεδρος δεν δικαιούται µη 
δεδουλευµένους µισθούς, επιδόµατα ή παροχές.  
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Σε περίπτωση που η Τράπεζα προβεί σε καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο, η σύµβαση ορίζει περαιτέρω 
δικαίωµα του Αντιπροέδρου να του καταβληθούν όλες οι οφειλόµενες µεικτές απολαβές για τον υπόλοιπο χρόνο 
της συµφωνηθείσας περιόδου, ήτοι µέχρι τις 28.04.2012. Επίσης θα καταβληθούν στον Αντιπρόεδρο τα ποσά 
που αντιστοιχούν στα µηνιαία λειτουργικά έξοδα για το χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλήρωση του χρόνου 
ισχύος της παρούσας σύµβασης πλέον του αναλογούντος σε αυτά φόρου. 

 

Επίσης ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος Χαραλάµπους έχει συνάψει την από 01.01.2004 Σύµβαση Παροχής 
Νοµικών Υπηρεσιών µε πάγια αντιµισθία. 

 

Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Τράπεζας, δεν υπάρχουν συµβάσεις της Τράπεζας και των εταιρειών 
του οµίλου µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στελέχη της διοίκησης, πλην των ανωτέρω συµβάσεων και 
της σύµβασης παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια αντιµισθία µε τον νοµικό σύµβουλο της Τράπεζας κ. 
Βασίλειο Χαραλάµπους, οι οποίες είναι και οι µόνες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα «Αµοιβές και 
Οφέλη» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και των συνήθων συµβάσεων πρόσληψης προσωπικού της 
Τράπεζας. Οι αποδοχές και λοιπές παροχές και οφέλη των παραπάνω προσώπων είναι αυτές που 
αναγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο (παρούσα ενότητα «Αµοιβές και Οφέλη») . Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη 
∆ιοίκηση της Τράπεζας βεβαιώνεται ότι οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των 
γενικών ∆ιευθυντών, καθώς και των µελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της 
Τράπεζας, τόσο από την Τράπεζα όσο και από τις ενοποιούµενές της εταιρείες για τη χρήση 2008, έχουν όπως 
στον πίνακα της παρούσας ενότητας . «Αµοιβές και Οφέλη» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και δεν υφίστανται άλλες 
αµοιβές και οφέλη. 

 

Η Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία και το πρόγραµµα συµπληρωµατικών παροχών 
εφάπαξ των µελών ∆.Σ. και ανώτατων διοικητικών στελεχών την 31.12.2008 έχει ως ακολούθως: 

 

Ονοµατεπώνυµο 
 

Αποζηµίωση Λόγω 
Εξόδου ΕΦΑΠΑΞ Σύνολο 

Αθανάσιος Σταθόπουλος 5.304 € 21.031 € 26.335 € 

Μηνάς Παππάς 72.608 € 157.798 € 230.406 € 

Γεώργιος Μαµαλούγκας 9.367 € 24.749 € 34.116 € 

Ιωάννης Ιωαννίδης 18.575 € 50.502 € 69.077 € 

Ευάγγελος ∆ελής 976 € - 976 € 

Βασίλειος Χαραλάµπους 19.473 € - 19.473 € 

Αντώνιος Κάτσιος 66.585 € 141.968 € 208.553 € 

Χρήστος Καλαµπόκης 30.556 € 79.269 € 109.825 € 

Αθανάσιος Χρυσαφίδης 7.573 € 23.693 € 31.266 € 

Σύνολο 231.017 € 499.010 € 730.027 € 

Πηγή: Αναλογιστική µελέτη που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο αναλογιστή, Φράγκος Νικόλαος & Σια Ο.Ε. 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας βεβαιώνει ότι το συνολικό ύψος των ποσών, που η Τράπεζα έχει προβλέψει ή 
καταλογίσει για τη χρήση 2008 στα δεδουλευµένα έξοδά της για συντάξεις, αποζηµιώσεις ή παρεµφερή οφέλη 
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των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, ανέρχεται στο ποσό των € 730.027 και ότι 
η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα αυτό παρατίθενται όπως περιλαµβάνονται στην ειδική αναλογιστική 
µελέτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρότυπο 19 των IFRS, η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

 

Οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και, εξ’ όσων γνωρίζει η ATTICA BANK και είναι σε θέση να 
βεβαιώσει µε βάση τις πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν 
τις αναπαραγόµενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 

 

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα συνταξιοδοτικών παροχών έχει µετατραπεί σε πρόγραµµα καθορισµένων 
εισφορών και αναλύεται στη σηµείωση 32 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008. 
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3.18.5 Τρόπος Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Στην από 5 Αυγούστου 2009 επιστολή πορισµάτων του Νοµικού Ελέγχου της ∆ικηγορικής Εταιρείας Καρατζά & 
Συνεργάτες, σχετικά µε τη συµµόρφωση της ATTICA BANK µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης 
αναφέρονται τα εξής: 

«Σύµφωνα µε τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη µας, η Τράπεζα έχει συστήσει όλες τις απαραίτητες επιτροπές και 
έχει λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις από τα αρµόδια όργανά της, έχει συµµορφωθεί προς τις διατάξεις για την 
εταιρική διακυβέρνηση σύµφωνα µε το νόµο και διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ο οποίος 
περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο που προβλέπει ο ν. 3016/2002. Επιπροσθέτως η Τράπεζα, έχει 
συµµορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.» 

 

3.18.5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Καταστατικού της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της 
εταιρείας, τακτικά µία φορά τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα, σε ηµέρα, ώρα και µε θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης οριζόµενα και γνωστοποιούµενα εγγράφως, µε πρόσκληση, στα λοιπά µέλη από τον Πρόεδρο δύο 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιµη ή αναγκαία 
τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο από τα µέλη του µε αίτησή τους προς 
τον Πρόεδρο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Καταστατικού της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να 
αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά 
την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, µε εξαίρεση τα θέµατα τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόµου ή του 
Καταστατικού υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί 
την Τράπεζα, καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισµό αυτής, καθώς και τους Κανονισµούς Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της, διορίζει και παύει τους ∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας και των 
υποκαταστηµάτων της, καθορίζει τις µισθοδοσίες και έκτακτες αµοιβές αυτών, όπως και τις τυχόν εγγυήσεις που 
απαιτούνται από αυτούς, προσδιορίζει το ποσό της κάθε φορά κατά τους όρους του νόµου εισφοράς της 
Τράπεζας στα ταµεία Πρόνοιας, Περίθαλψης και Αρωγής τέκνων των υπαλλήλων της, καθορίζει τις δαπάνες και 
τα έξοδα της επιχειρήσεως, ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες µονάδες συναλλαγών στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθορίζοντας και τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισµούς και τους λογαριασµούς κερδών και ζηµιών, 
προτείνει το διανεµητέο µέρισµα στους µετόχους και αποφασίζει για τη διανοµή προσωρινού µερίσµατος κατά 
τους όρους του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920, συντάσσει την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους 
λογαριασµούς και τις εργασίες της Τράπεζας, αποφασίζει για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική 
Συνέλευση, κανονίζει την ηµερήσια διάταξή της και γενικά αποφασίζει για όλα όσα απαιτούνται για την 
προστασία και τη διαχείριση των συµφερόντων της εταιρείας καθώς επίσης και για την πραγµατοποίηση του 
σκοπού της. 

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υφιστάµενη σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Τράπεζα πληροί την 
προϋπόθεση του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 αναφορικά µε τον αριθµό των ανεξάρτητων και των µη 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Σύµφωνα και µε την απόφαση της από 
08.01.2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Γεώργιος Τσουκαλάς και η κα Αθηνά Αθανασιάδη ορίστηκαν 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, ενώ µε την από 17.03.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκαν οι 
κ.κ. Τρύφων Κολλίντζας και Ιωάννης Γαµβρίλης εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι λοιποί 
Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Αυγουστίνος Βιτζηλαίος, Άγγελος Φιλιππίδης, Αργύρης Ζαφειρόπουλος, Αντώνιος 
Καµινάρης, Αθανάσιος Πρέσβελος, Αθανάσιος Σταθόπουλος, Αθανάσιος Τζακόπουλος και Γεώργιος Ρίζος, µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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3.18.5.2 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Α. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί σύνολο ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτει σε 
συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Τράπεζας και συντελεί στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της. 

Β. Σχετικά µε το Σύστηµα Ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές σηµειώνουν στον από 07.08.2009 Ειδικό 
Έλεγχο οικονοµικών στοιχείων για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση 
του κοινού (βλ. σχετικά ενότητα 3.7 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) τα εξής: 

«…µε βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που διενεργήσαµε, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 

Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον αποκλειστικό σκοπό της έκφρασης γνώµης επί των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη µας αδυναµίες που να επιδρούν ουσιωδώς στην επάρκεια και 

αξιοπιστία των συστηµάτων λογιστικής οργανώσεως και οικονοµικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της πιο 

πάνω εταιρείας για τις χρήσεις που 2006, 2007 και 2008.» 

 

3.18.5.3 ∆ιεύθυνση Σχέσεων µε Επενδυτές 

Η Τράπεζα διαθέτει ∆ιεύθυνση Σχέσεων µε Επενδυτές στην οποία υπάγεται το Γραφείο Μετοχολογίου. Το 
επικαιροποιηµένο οργανόγραµµα της συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1024/20.03.2008 
πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το Γραφείο λειτουργεί α) ως υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων και β) ως 
υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων. ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης είναι η κα. Πολυξένη Τριανταφύλλου. 

 

Πιο συγκεκριµένα το Γραφείο έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

- Αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ενηµερωτικά δελτία της Τράπεζας, τις περιοδικές και 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Λογιστών. 

- Γνωστοποιεί στο κοινό τις αποφάσεις σχετικά µε τυχόν ουσιώδη µεταβολή της επιχειρηµατικής 
δράσης της Τράπεζας, τη διανοµή και την καταβολή µερισµάτων, οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή 
στην περιουσιακή κατάσταση, στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας καθώς και τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

- Γνωστοποιεί στις εποπτικές αρχές τις συναλλαγές προσώπων που έχουν πρόσβαση σε 
προνοµιακές πληροφορίες, στα πλαίσια της υποχρέωσης που εισάγει το άρθρο 13 του Ν. 
3340/2005 όπως ισχύει, όπως αυτή εξειδικεύεται στην απόφαση 3/347/12.7.2005 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρο 6. 

- Γνωστοποιεί στις εποπτικές αρχές τις µεταβολές σηµαντικών συµµετοχών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007. 

- Ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε τη διανοµή µερισµάτων, πράξεις έκδοσης νέων µετοχών, 
διανοµής, εγγραφής παραίτησης και µετατροπής, την χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών 
δικαιωµάτων ή µεταβολές στα αρχικά περιθώρια (π.χ. επέκταση χρόνου άσκησης των δικαιωµάτων)  

- Παρέχει στο επενδυτικό κοινό πληροφορίες σχετικά µε τις γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις 
τους. 

- Εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης στους παριστάµενους στην 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. 

- Αποστέλλει στις Εποπτικές αρχές τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Τράπεζα της Ελλάδος , Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηµατιστήριο κλπ.). 
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- Τηρεί το µετοχολόγιο και επικοινωνεί µε τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. για θέµατα δέσµευσης των 
µετοχών της Τράπεζας για τη συµµετοχή σε γενικές συνελεύσεις της καθώς και για θέµατα 
µεταβίβασης των µετοχών στους δικαιούχους από κληρονοµική διαδοχή. 

 

3.18.6 Οργανόγραµµα 

Το υφιστάµενο οργανόγραµµα της Τράπεζας εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή µε την από 20.01.2009 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε την από 04.06.2009 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσέθεσε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών και Ανάλυσης Αγοράς. 

 

 

 

 

 

Η Τράπεζα διαθέτει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ως εγκρίθηκε µε το από 22 Μαΐου 2003 πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, και ο οποίος περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο που προβλέπεται στο 
Ν.3016/2002 όπως ισχύει. 

Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της Τράπεζας διακρίνεται σε: (α) Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, (β) στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ιευθύνσεων, των Υπηρεσιών, των 
Καταστηµάτων, των Οργάνων, των Συµβουλίων κλπ, ο οποίος απαρτίζεται από τα ακόλουθα: (i) Οργανισµό 
Προσωπικού, (ii) Οργανόγραµµα, (iii) Κανονισµοί Εργασιών, (iv) Κανονισµοί Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης 
Μετόχων – Εταιρικών Ανακοινώσεων, (v) ∆ιαδικασίες Πρόσληψης – Αξιολόγησης των ∆ιευθυντικών Στελεχών. 
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3.19 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του προσωπικού του Οµίλου ATTICA BANK κατά την 31.12.2006, 
31.12.2007, 31.12.2008 και την 30.06.2009, καθώς και η κατανοµή του ανά κατηγορία δραστηριότητας: 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009

∆ιοίκηση 421 452 496 497

Καταστήµατα 701 656 643 637

Τράπεζα 1.122 1.108 1.139 1.134

Θυγατρικές 20 20 18 20

Σύνολο 1.142 1.128 1.157 1.154

Κατανοµή εργαζόµενων ανά κατηγορία δραστηριότητας

 

Πηγή: Όµιλος ATTICA BANK 

 

Κατά την 30.06.2009 το προσωπικό της Τράπεζας ανερχόταν σε 1.134 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 637 
απασχολούνταν στα Καταστήµατα της Τράπεζας. Από τα παραπάνω 1.134 άτοµα 402 (ποσοστό 35,4%) ήταν 
πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και κάτοχοι τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών, 152 άτοµα (ποσοστό 13,4%) ήταν 
πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών ή κάτοχοι πτυχιούχοι του Ινστιτούτου Τραπεζικών Σπουδών και οι 580 (ποσοστό 
51,2%) είναι κάτοχοι πτυχίων άλλων ιδρυµάτων. 

 

Η Τράπεζα διαθέτει Κανονισµό Εργασίας Προσωπικού Εταιρείας, καταρτισµένο µε την από 27.5.2004 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση περί κανονισµού εργασίας προσωπικού της ATTICA BANK, ο οποίος 
κατατέθηκε την 1.6.2004 µε αριθµό πρωτοκόλλου 19 στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και τέθηκε σε ισχύ 
από την µέρα κατάθεσης.  

Σηµειώνεται ότι την 18η ∆εκεµβρίου 2008 υπεγράφη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ)Τραπεζών – ΟΤΟΕ για 
το έτος 2008. Στους όρους της σύµβασης υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας στην Τράπεζα. Η εν λόγω ΣΣΕ ρύθµισε τον βασικό µισθό, διάφορα επιδόµατα, όπως για 
παράδειγµα το επίδοµα τοκετού, βρεφονηπιακού σταθµού κτλ., το ποσό που προβλέπεται για πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, τα σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος τέκνων, το ωράριο λειτουργίας ειδικών 
υπηρεσιών που λόγω ιδιαιτερότητας αντικειµένου λειτουργούν καθ’ όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, και το 
ωράριο ορισµένων καταστηµάτων, το ανώτατο ποσό που δύναται να χορηγηθεί για στεγαστικό δάνειο σε 
υπάλληλο κ.α. Η ανωτέρω ΣΣΕ κατατέθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 19.12.2008 µε αριθµό πράξης 95. 
Η ισχύς της έληξε στις 31.12.2008. 

Μέχρι να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας παραµένει σε ισχύ η ανωτέρω. Το ισχύον 
καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι τραπεζοϋπάλληλοι συµπληρώνεται από την ακόλουθη διαιτητική απόφαση. 
Επί όσων ζητηµάτων προβλέπεται αντίθετη ρύθµιση στην κατωτέρω διαιτητική απόφαση σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες προβλέψεις της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 39/2008 
διαιτητική απόφαση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας-
µελών πρωτοβαθµίων σωµατείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες-µέλη των 
οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας» και «ΣΕΒ 
σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών». 

 

Επιπλέον, τη 17η Ιουλίου 2009 υπεγράφη επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία αφορά το ειδικό 
ωράριο λειτουργίας ορισµένων µονάδων της Τράπεζας, που θα λειτουργούν κατ’ εξαίρεση πέραν του ωραρίου 
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εργασίας και συναλλαγών, όπως καθιερώθηκαν µε τη ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ 2002-2003. Σύµφωνα µε την 
ανωτέρω συλλογική σύµβαση εργασίας ο αριθµός των καταστηµάτων που θα υπαχθούν στο ιδιαίτερο καθεστώς 
των ωραρίων της σύµβασης, δεδοµένου ότι η Τράπεζα διαθέτει δίκτυο µεταξύ 31 και 150 καταστηµάτων, 
ορίζεται σε 5 κατ’ ανώτατο όριο. Η υπαγωγή του προσωπικού στο ειδικό καθεστώς ωραρίων θα είναι σε κάθε 
περίπτωση εκούσια και γίνεται πάντοτε µε έγγραφη συγκατάθεση. Θα τηρείται σε κάθε περίπτωση η πενθήµερη 
απασχόληση. Στους απασχολούµενους µε το ανωτέρω ιδιαίτερο καθεστώς που τυχόν θα εργάζονται πέραν του 
καθοριζοµένου από αυτό ωραρίου απασχόλησης, χορηγείται αµοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας και η 
εβδοµαδιαία ανάπαυση κατά τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
εκάστοτε δεσµεύσεις της Τράπεζας. Στο απασχολούµενο µε το πιο πάνω ιδιαίτερο καθεστώς προσωπικό των 
ανωτέρω µονάδων θα καταβάλλεται ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα (250) ως πρόσθετη µηνιαία παροχή µη 
συµψηφιζόµενη µε οποιουδήποτε άλλου είδους µισθολογική παροχή. Ρητά διευκρινίζεται και εξυπακούεται ότι η 
συγκεκριµένη επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας αφορά και ρυθµίζει αποκλειστικά και µόνον τις 
ανωτέρω µονάδες. Οι από αυτή προβλεπόµενες ρυθµίσεις του ωραρίου εργασίας και οι από αυτή 
προβλεπόµενες παροχές προς τους εργαζοµένους, αφορούν αποκλειστικά και ισχύουν µόνο για τους 
υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες στις εν λόγω µονάδες µε το σύστηµα της βάρδιας και µόνο για όσο χρόνο 
παρέχουν εκεί τις υπηρεσίες τους µε το σύστηµα αυτό, ενώ όλο το λοιπό προσωπικό της Τράπεζας που παρέχει 
υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα, εγκατάσταση ή υπηρεσία της Τράπεζας, κεντρική ή περιφερειακή, 
αλλά και το προσωπικό που απασχολείται στις ανωτέρω µονάδες όχι όµως µε το σύστηµα της βάρδιας, διέπεται 
όσον αφορά το ωράριο εργασίας και το ωράριο συναλλαγών µε το κοινό από τις συνήθεις γενικές διατάξεις του 
νόµου ή των εκάστοτε σε ισχύ για την Τράπεζα ΣΣΕ, όσον αφορά τα παραπάνω θέµατα και κάθε άλλο θέµα και 
δεν δικαιούται τις έκτακτες παροχές ή / και τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπει η παρούσα για τους 
εργαζοµένους στις µονάδες µε το σύστηµα της βάρδιας. Σηµειωτέον ότι εξακολουθούν να ισχύουν και δεν 
θίγονται µε την εν λόγω επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας αυτή, όροι εργασίας και αµοιβής πέραν 
εκείνων που ρυθµίζονται µε αυτή ή που ρυθµίζονται ευνοϊκότερα από διατάξεις άλλων συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας (επιχειρησιακών, κλαδικών, εθνικών γενικών), νόµων, υπουργικών αποφάσεων, διαιτητικών 
αποφάσεων κ.α., από ρυθµίσεις µε βάση συµφωνίες µεταξύ των µερών µε οποιαδήποτε διαδικασία, πράξη, 
κανονισµό και απόφαση της ∆ιοίκησης ή άλλων οργάνων της Τράπεζας καθώς και από έθιµο ή συνήθεια. Η εν 
λόγω επιχειρησιακή σύµβαση λήγει την 31.12.2009. 

 

Η αριθµητική εξέλιξη των εργαζοµένων στον Όµιλο ATTICA BANK ανά γεωγραφική περιοχή στο τέλος κάθε 
χρήσης έχει ως εξής: 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009

Αττική 773 752 780 777

Βόρεια Ελλάδα 191 191 189 188

Υπόλοιπη Ελλάδα 178 185 188 189

Σύνολο 1.142 1.128 1.157 1.154

Κατανοµή εργαζόµενων ανά γεωγραφική περιοχή

 

Πηγή: Όµιλος ATTICA BANK 

 

Ο Όµιλος ATTICA BANK δεν απασχολεί προσωρινούς υπαλλήλους. 
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Πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει πρόγραµµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock-option plan) µε τις από 16.04.2008 και 
20.11.2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων σε συνδυασµό και µε τις από 30.06.2008, 
01.07.2008 και 16.07.2008 αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την από 16.04.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίθηκε διετές 
πρόγραµµα διάθεσης µετοχών µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών σε στελέχη 
και προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 
13 Κ.Ν. 2190/1920 µε τους εξής όρους: 

 

i. Ο µέγιστος αριθµός δικαιωµάτων δεν µπορούσε να υπερβεί το 1,5% του σε κυκλοφορία αριθµού µετοχών της 
Τράπεζας κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος. 

ii. ∆ικαιούχοι του προγράµµατος ορίστηκαν τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ∆ιευθυντικά 
Στελέχη και το σύνολο του προσωπικού τόσο της Τράπεζας όσο και των συνδεδεµένων εταιριών κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. Το ανώτατο όριο δικαιωµάτων των οποίων δικαιούχοι είναι 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και ∆ιευθυντικά Στελέχη της Τράπεζας και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών ορίστηκε σε 0,75% επί του εκάστοτε σε κυκλοφορία αριθµού µετοχών της 
Τράπεζας. Κατά όµοιο τρόπο το όριο των δικαιωµάτων των οποίων δικαιούχοι θα είναι το προσωπικό της 
Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, εκτός των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης, 
ορίστηκε επίσης σε 0,75% επί του εκάστοτε σε κυκλοφορία αριθµού µετοχών της Τράπεζας. 

iii. Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων αντιστοιχούσε στο 80% της µέσης σταθµικής χρηµατιστηριακής τιµής της 
µετοχής της Τράπεζας του α’ εξαµήνου κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραµµα µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 
παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. 

iv. Ετησίως και ειδικότερα κατά την 1η Ιουλίου κάθε έτους ισχύος του προγράµµατος θα ωριµάζει και θα µπορεί 
να ασκηθεί το ½ του συνολικού αριθµού των χορηγηθέντων σε κάθε δικαιούχο δικαιωµάτων προαίρεσης. 
Περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης ορίστηκε το διάστηµα από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε 
έτους που διαρκεί το πρόγραµµα. ∆ικαιώµατα αποκτηθέντα αλλά µη ασκηθέντα σε προηγούµενο έτος θα 
µπορούν να ασκηθούν σε επόµενο έτος µαζί µε τα δικαιώµατα που θα ωριµάσουν τότε µε καταληκτική 
ηµεροµηνία αυτήν της λήξης του προγράµµατος. 

v. Η διανοµή των µετοχών στους δικαιούχους µπορούσε να γίνει είτε µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και έκδοση 
νέων µετοχών είτε µε διανοµή ιδίων µετοχών που τυχόν έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Τράπεζα σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων, η οποία σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντιστοιχούσε 
στο 80% της µέσης σταθµικής χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Τράπεζας του πρώτου εξαµήνου κάθε 
έτους που διαρκεί το πρόγραµµα ορίστηκε σε €2,90 για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2008 έως 30-6-2008. 

 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του παραπάνω προγράµµατος stock option, διατέθηκαν στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., 
στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιρειών, δικαιώµατα προαιρέσεως για την αγορά έως 1.009.385 µετοχών της Τράπεζας προς € 2,90 ανά 
µετοχή. Το σύνολο των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών και για τα 2 έτη του προγράµµατος ανέρχεται σε 
2.018.769. Κατόπιν των ανωτέρω, έως την 31 Αυγούστου 2008, από τους 718 δικαιούχους του προγράµµατος, 
210 άσκησαν τα δικαιώµατά τους, για την απόκτηση συνολικά 379.282 µετοχών (από σύνολο 1.009.385 που 
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αντιστοιχεί στο πρώτο έτος του προγράµµατος), µε τιµή αποκτήσεως € 2,90 ανά µετοχή. Συνεπεία της ως άνω 
άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως του προγράµµατος stock option, µε την από 01.09.2008 απόφαση του ∆.Σ., 
το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό € 132.748,70 µε την έκδοση συνολικά 379.282 νέων, 
ονοµαστικών, κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών και ανήλθε σε € 47.616.639,35, διαιρούµενο σε 
136.047.541 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35η καθεµία. 

Η Τράπεζα προέβη στην απόκτηση ιδίων µετοχών στα πλαίσια προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, µε σκοπό 
τη διανοµή τους στους δικαιούχους του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) σε 
εφαρµογή της σχετικής απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.04.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και διευκρινίστηκε µε σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
20.11.2008, σε συνδυασµό και µε την από 26.11.2008 απόφαση του ∆.Σ. της και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 16 κ.ν.2190/1920 ως ισχύει. Βάσει των παραπάνω αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, η Τράπεζα 
θα προβεί έως την 31.8.2009 σε αγορά µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ιδίων µετοχών, που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 0,73% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σήµερα, µε ανώτατο όριο αγοράς την τιµή των € 4,50 
ανά µετοχή και κατώτατο όριο αγοράς την τιµή των 1,30 ευρώ ανά µετοχή. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία κατά τη συνεδρίαση του της 30-6-
2009 αποφάσισε τη µη υλοποίηση και εφαρµογή της δεύτερης φάσης του προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων 
απόκτησης µετοχών (stock option plan) στα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στα διευθυντικά 
στελέχη της Τράπεζας και στο προσωπικό της και στο προσωπικό των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, που 
είχε θεσπισθεί µε τις από 16-4-2008 και 20-11-08 αποφάσεις των Γενικών της Συνελεύσεων, σε συνδυασµό και 
µε τις από 30-6-2008, 01-07-2008 και 16-7-2008 αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, έπειτα από τη 
σχετική απαγόρευση που υφίσταται, για την υλοποίηση Προγράµµατος stock–option, λόγω της συµµετοχής της 
Τράπεζας στην εφαρµογή του προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας και την υπαγωγή της 
στις διατάξεις του ν. 3723/2008. 

 

Πέραν του ως άνω περιγραφόµενου stock option plan δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνία για τη 
συµµετοχή των υπαλλήλων της Τράπεζας στο κεφάλαιό της. 

 

Σηµειώνεται ότι βρίσκονται εν ισχύ οµαδικά ασφαλιστήρια ζωής από 23.09.1985 και 01.04.1988 µε την «ΙΟΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία έχει συγχωνευθεί µε την «ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.». 

 

Επίσης η Τράπεζα παρέχει τα κάτωθι συνταξιοδοτικά προγράµµατα των εργαζοµένων της: 

(Α) Σύµβαση προγράµµατος οµαδικής ασφάλισης διαχείρισης κεφαλαίων για την καταβολή µηνιαίων 
συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό της Τράπεζας από 31.12.1996 µεταξύ της Τράπεζας, της «ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΕΕΓΑ» και του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας. Η Τράπεζα κατήγγειλε µονοµερώς το συνταξιοδοτικό 
κεφάλαιο και τη σύµβαση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά παρατίθενται στην ενότητα 3.3.3 «Υπαγωγή του 
ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

(Β) Σύµβαση προγράµµατος οµαδικής ασφάλισης διαχείρισης κεφαλαίων για την καταβολή παροχών εφάπαξ 
στο προσωπικό της Τράπεζας από 31.12.1996 µεταξύ της Τράπεζας, της «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» και του Συλλόγου 
υπαλλήλων της Τράπεζας. 

(Γ) Σύµβαση προγράµµατος οµαδικής ασφάλισης διαχείρισης κεφαλαίων για την καταβολή εφάπαξ παροχών 
αρωγής τέκνων στο προσωπικό της Τράπεζας από 31.12.1996 µεταξύ της Τράπεζας, της «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» και 
του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας 
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Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός των µετοχών που κατείχαν τα µέλη του ∆.Σ., τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη και τα στελέχη που µετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά & εποπτικά όργανα της Τράπεζας 
κατά την 08.07.2009, ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την παρούσα αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου: 

 

 

Οι µετοχές που κατέχουν τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας προέρχονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
από την συµµετοχή τους στο 2008 στο πρόγραµµα stock option της Τράπεζας. Η τιµή διάθεσης στο πρόγραµµα 
αυτό ήταν τα € 2,9 ανά µετοχή. 

 

Την 8η Ιουλίου 2009 τα µέλη του ∆.Σ. της Τράπεζας και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και τα λοιπά διαχειριστικά, 
εποπτικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη κατείχαν συνολικά 96.270 κοινές µετοχές, ήτοι ποσοστό 0,0708% του 
συνόλου των κοινών µετοχών της Τράπεζας.  

 

Σηµειώνεται ότι ο κος Ι. Ιωαννίδης προέβη την 03.08.2009 σε πώληση 840 και την 18.08.2009 σε πώληση 3.000 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας µε αποτέλεσµα να κατέχει 13.000 µετοχές. 
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3.20 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

Κατά την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουλίου 2009, το µετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας διαιρείτο σε 136.047.541 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,35 η κάθε 
µια και 286.285.714 προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,35 η κάθε µια. 

 

Η Τράπεζα εξέδωσε 286.285.714 προνοµιούχες µετοχές τις οποίες απέκτησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο πλαίσιο 
της υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας 
και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης». Οι εν λόγω µετοχές δεν 
µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά. Παρέχουν δε 
τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 προνόµια.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση (των κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) 
της Τράπεζας την 08.07.2009 για τους µετόχους που κατέχουν άνω του 5% επί των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου των κοινών µετοχών της Τράπεζας: 

Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Ποσοστό %
∆ικαιώµατα Ψήφου βάσει 

Ν. 3556/2007
Ποσοστό %

Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 57.690.736 42,405% 57.690.736 42,405%

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος 29.453.795 21,650% 29.453.795 21,650%

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 25.952.063 19,076% 25.952.063 19,076%

Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό µε <5%) 22.950.947 16,870% 22.950.947 16,870%

Σύνολο 136.047.541 100,000% 136.047.541 100,000%

Μετοχική Σύνθεση την 08.07.2009 (Ηµεροµηνία της Γ.Σ. που αποφάσισε την παρούσα ΑΜΚ)

 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει στην Τράπεζα δυνάµει του Ν. 3556/2007, 
κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πλην όσων αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει µετοχές της 
Τράπεζας που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου 
που απορρέουν από αυτή την κατηγορία µετοχών της Τράπεζας. 

Σχετικά µε τη συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, οι βασικοί µέτοχοι της ATTICA BANK, Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχουν δηλώσει στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας ότι θα συµµετάσχουν στην εν λόγω 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ασκώντας πλήρως τα δικαιώµατά τους, καθώς και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή.  

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις Γνωστοποίησης συναλλαγών κατόπιν της Ηµεροµηνίας Γενικής 
Συνέλευσης 08.07.2009 και έως την 26.08.2009 το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος προέβη σε 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί µετοχών της ATTICA BANK, αγοράζοντας: 

� την 21.08.2009, 140.904 ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 
€426.831,47. 

� την 24.08.2009, 8.175 ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 
€25.286,23. 
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� την 25.08.2009, 489.260 ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές, µε την αξία των συναλλαγών να 
ανέρχεται σε €1.541.145.96 και 

� την 26-8-2009, 96.580 ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές, µε την αξία των συναλλαγών να 
ανέρχεται € 293.874,61. 

 

Κατά την 08.07.2009, ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών µετόχων, 28 µέτοχοι της 
Τράπεζας είχαν ενεχυριάσει συνολικά 169.156 µετοχές της Τράπεζας, ήτοι ποσοστό 0,124% επί του συνολικού 
της µετοχικού κεφαλαίου. 

Κατά την ως άνω ηµεροµηνία, η Εκδότρια κατείχε 52.482 Ίδιες µετοχές στις οποίες δεν αναλογούν δικαιώµατα 
ψήφου. Η ATTICA BANK, σε εφαρµογή της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
16.04.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και διευκρινίστηκε µε σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.11.2008, σε συνδυασµό και µε την από 26.11.2008 απόφαση του ∆.Σ. 
της και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, θα προέβαινε έως την 
31.08.2009 σε αγορά µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ιδίων µετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,73% 
του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σήµερα, µε ανώτατο όριο αγοράς την τιµή των 4,50 ευρώ ανά µετοχή και 
κατώτατο όριο αγοράς την τιµή των 1,30 ευρώ ανά µετοχή µε την έναρξη του προγράµµατος αγοράς ιδίων 
µετοχών την 05.12.2008. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν. 3756/2009, οι Τράπεζες που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα ενίσχυσης ρευστότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν επιτρέπεται να 
προβαίνουν σε αγορά ιδίων µετοχών κατά τη περίοδο συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό, η 
τελευταία πράξη αγοράς ιδίων µετοχών εντός του α’ εξαµήνου του 2009 πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα 
κατά την 18/2/2009.  

 

Σηµειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε την 
08.01.2009 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 100.200.000 
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1, του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης», 
ποσό που αντιστοιχεί σε 286.285.714 προνοµιούχες εξαγοράσιµες ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιώµατος 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων, ονοµαστικής αξίας € 0,35 η καθεµία, οι οποίες 
αποφασίσθηκε να καλυφθούν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Κατόπιν 
αυτών, και στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 και 
των υπ' αρ. 2/24004/0025/31.3.2009 και 2/35006/0023Α/14.05.2009 αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, στις 21.05.2009, µεταβιβάστηκε στην πλήρη κυριότητά της Οµόλογο του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ονοµαστικής αξίας 100.200.000,00 ευρώ, πενταετούς διάρκειας κυµαινόµενου επιτοκίου, µε την ταυτόχρονη 
έκδοση από την Τράπεζα πολλαπλού µετοχικού τίτλου που αντιστοιχεί στο σύνολο των προνοµιούχων µετοχών 
(286.285.714 µετοχές) κυριότητος του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

Η µετοχική σύνθεση (των κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) της Τράπεζας, όπως αυτή θα 
διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, παρουσιάζεται στην 
ενότητα 4.9 µε τίτλο «Μείωση ποσοστού συµµετοχής (Dilution)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της Τράπεζας µε την εξαίρεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου που συµµετέχει στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας δυνάµει του Ν. 3723/2008, οι κύριοι µέτοχοι της Τράπεζας δεν έχουν διαφορετικά 
δικαιώµατα ψήφου. Επίσης δεν είναι γνωστή στην Τράπεζα οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των κυρίων µετόχων 
της, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά 
τον έλεγχο της Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως κάτοχος του συνόλου των προνοµιούχων 
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µετοχών της Τράπεζας, ασκεί επιρροή στην λήψη σηµαντικών αποφάσεων της Τράπεζας (αναλυτική αναφορά 
παρατίθεται στην ενότητα 3.12.2 «Συµβάσεις µε τρίτους»). 

 

Σύµφωνα µε την από 05.08.2009 Βεβαίωση της Τράπεζας, µε την εξαίρεση της από 14.05.2009 σύµβασης µε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο που ρυθµίζει τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
δυνάµει του Ν. 3723/2008, διατάξεις του οποίου (νόµου) έχουν ενσωµατωθεί στο Καταστατικό της Τράπεζας, και 
στο µέτρο που γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται άλλες συµβάσεις µετόχων, συµβάσεις µεταβίβασης ή 
επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή επιβάρυνσης µετοχών της 
Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα 
προτίµησης, δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής µερίσµατος. Επιπλέον, 
στο µέτρο που γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης και εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν 
δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, ούτε δηµόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά 
του µετοχικού κεφαλαίου της κατά τη τρέχουσα χρήση ή τη χρήση του 2008.  
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3.21 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ. Γ. ∆εληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791) και ∆. Μελάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001) της 
ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε, αναφέρουν τα εξής: 

«Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη, όπως αυτά 
ορίζονται από τον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου 
(∆.Λ.Π. 24) εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύµφωνα µε την Ενότητα 19 του Παραρτήµατος Ι του 
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
έχουν συναφθεί σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς». 

 

3.21.1 Εταιρείες µε Κοινή ∆ιοίκηση 

Υπάρχουν κοινά µέλη στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών του Οµίλου ATTICA BANK ως εξής: 

ΟΝΟΜΑ ATTICA BANK 
Attica wealth 
Management 

ΑΕ∆ΑΚ 

Άττικα Βέντσουρς 
Ανώνυµη Εταιρεία 

∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών  

ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆. & 
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, 
ΣΥΜΒ., ΕΠΙΜ. 

ΥΠΗΡ. & ΑΝΑΠΤ. 
ΥΨ. ΤΕΧΝ. ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦ. & ΣΤΙΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚ 

Ανώνυµη 
Εταιρεία 

Πρακτορεύσεων 
Οµίλου ATTICA 

BANK 

ATTICA 
FUNDS 
PLC 

ATTICA 
BANK 

Properties 
Ανώνυµη 
Εταιρεία 

∆ιαχείρισης 
Ακινήτων  

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ 
ΤΡΥΦΩΝ Π & ∆.Σ Π Π Π Π Π Π 

ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Μ  

 
  Μ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η 
ΑΘΗΝΑ Μ   

 
   

ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Μ Μ Μ 

 
   

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
Σ ΑΡΓΥΡΗΣ Μ  Μ 

 

  Μ 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ   

 
   

ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ   

 
   

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ   

 
   

ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ   

 
   

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ   

 
   

ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ Μ   

 
   

ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ∆.Σ   

 
   

Π= ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆.Σ= ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. και ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Μ=ΜΕΛΟΣ 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείωναπό την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

3.21.2 Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Μελών ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων 

Οι συνολικές αµοιβές των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και µελών 
∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών έχουν ως 
εξής: 
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ΑΜΟΙΒΕΣ* 
(ποσά σε χιλ. €)  2006 2007 2008 1/1-30/6/2009 

ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία 507 606 608 358 
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ (πρώην Αττικής 
ΑΕ∆ΑΚ) 189 345 130 67 
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 135 139 137 10 
Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών 
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην 
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 0 0 0 0 
Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Οµίλου ATTICA 
BANK 48 46 38 20 
Attica Funds PLC 0 0 0 0 
ATTICA BANK Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 0 0 121 91 
Aττικής ΑΕ Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 21 0 0 0 
     
Σύνολο 900 1.136 1.034 546 

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολο από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

*Περιλαµβάνουν τους µισθούς, τις αµοιβές συνεδριάσεων και λοιπές παροχές των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των Ανώτερων 

∆ιοικητικών Στελεχών και µελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων. 

 

 

3.21.3 Λοιπές Συναλλαγές µε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Μελών 
∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των συναλλαγών των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
των Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και µελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων, καθώς 
και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε επιχειρήσεις συµφερόντων τους. 

 

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Μέλη ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και 
Εποπτικών Οργάνων 

(ποσά σε χιλ. €)  2006 2007 2008 1/1-30/6/2009 
Απαιτήσεις (∆άνεια) 111 199 180 74 
Υποχρεώσεις (Καταθέσεις)  1.850 1.882 1.914 1.220 
Τόκοι Έσοδα  3 7 8, 1 
Τόκοι Έξοδα  65 76 108 21 
     
Πηγή: Για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα 
βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2007 και 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και για την 
περίοδο 1/1-30/6/2009, ενδιάµεση ενοποιηµένη οικονοµική αναφορά που συντάχθηκε από την Τράπεζα βάσει 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. και έχει επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Η πολιτική χορηγήσεων και καταθέσεων της ATTICA BANK όσον αφορά τις χορηγήσεις και καταθέσεις σε 
εργαζοµένούς της δεν διαφέρει από τη γενικότερη πολιτική χορηγήσεων δανείων και καταθέσεων προς τους 
πελάτες της. Ειδικότερα ως προς τα στεγαστικά και τα δάνεια προσωπικών αναγκών που έχουν χορηγηθεί σε 
εργαζοµένους της ATTICA BANK, αυτά δίδονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της συλλογικής σύµβασης ΟΤΟΕ και 
τραπεζών.  

Η πολιτική χορηγήσεων και καταθέσεων της ATTICA BANK όσον αφορά τις χορηγήσεις και καταθέσεις σε µέλη 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη και µέλη ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών 
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Οργάνων καθώς και προς νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτά συµµετέχουν µετοχικά ή διοικητικά δεν διαφέρει 
από τη γενικότερη πολιτική χορηγήσεων δανείων και καταθέσεων προς πελάτες της. Τα εν λόγω δάνεια είναι 
ενήµερα και σε κάθε περίπτωση επαρκώς εξασφαλισµένα.  

 

3.21.4 Συναλλαγές µε άλλα συνδεόµενα µέρη  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των συναλλαγών των βασικών µετόχων ΕΤΑΑ- 
ΤΣΜΕ∆Ε, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων: 

ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε 

(ποσά σε χιλ. €)  2006 2007 2008 1/1-30/6/2009 

∆άνεια     
Επενδύσεις σε Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 17.871 19.951 10.221 11.827 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού     
Καταθέσεις  9.690 12.198 50.540 50.023 
Υποχρεώσεις από Χρηµ/κες Συναλλαγές     
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού     
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 2008 1/1-30/6/2009 

∆άνεια     
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού     
Καταθέσεις  100 0 0 0 
Υποχρεώσεις από Χρηµ/κες Συναλλαγές     
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού     
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική  εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

 

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 

(ποσά σε χιλ. €) 2006 2007 2008 1/1-30/6/2009 

∆άνεια     
Επενδύσεις σε Α/Κ Μικτό Εξωτερικού 13.359 13.465 10.287 10.549 
Επενδύσεις σε Α/Κ Οµολογιών Εξωτερικού 12.341 12.363 12.610 12.869 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού     
Καταθέσεις      
Υποχρεώσεις από Χρηµ/κες Συναλλαγές     
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού     
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.  

 

Η πολιτική χορηγήσεων και καταθέσεων της ATTICA BANK όσον αφορά στις χορηγήσεις και καταθέσεις σε 
άλλα συνδεόµενα µε αυτή µέρη δεν διαφέρει από τη γενικότερη πολιτική χορηγήσεων δανείων και καταθέσεων 
προς πελάτες της.  
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3.21.5 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές  

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Τράπεζας και των ενοποιούµενων µε αυτήν εταιρειών παρατίθενται στους 
ακόλουθους πίνακες: 

 

Απαιτήσεις   

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA 
BANK 

ATTICA BANK ATTICA 
BANK 

ATTICA 
BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ 38.218.407,68       

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 

        

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και 
στις Τηλεπικοινωνίες 

        

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών 
Ασφαλίσεων Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

1.793,25 16,18 1.155,78 1.777,38 

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

    18.162,70 63.020,45 

Σύνολο 
38.220.200,93 16,18 19.318,48 64.797,83 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

 

Υποχρεώσεις Μειωµένης Εξασφάλισης  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ         

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

        

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και         
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Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων         

Attica Funds PLC 99.419.074,87 99.478.126,16 99.540.552,36 94.262.653,63 

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 
Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

        

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

        

Σύνολο 
99.419.074,87 99.478.126,16 99.540.552,36 94.262.653,63 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

Υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις)  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ 41.947,30 1.905.499,14 2.668.836,18 2.447.454,84 

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 

1.090.932,83 1.134.444,50 715.647,58 712.245,49 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και 
στις Τηλεπικοινωνίες 

370.557,73 
 

381.983,65 305.127,36 296.529,64 

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 5.271.286,24       

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 
Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

147.060,01 512.245,16 690.103,99 1.103.731,20 

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

    903.302,88 920.937,31 

Σύνολο 
6.921.784,11 3.934.172,45 5.283.017,99 5.480.898,48 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ 6.200,00 6.200,00 6.609,30 16.927,63 
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Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 

  2.325,39 839,23 491,13 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
και Χρηµατοοικονοµικών, 
Συµβουλευτικών, Επιµορφωτικών 
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής 
Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

200,00 200,00 200,00 200,00 

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων         

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών 
Ασφαλίσεων Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

        

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

    1.516,67   

Σύνολο 
6.400,00 8.725,39 9.165,20 17.618,76 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική  εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ         

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

        

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

        

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 1.044.229,68 (1)  (1)  (1)  

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 
Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

        

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

        

Σύνολο 
1.044.229,68 0,00 0,00 0,00 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

(1) Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Αττική Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 
από την Τράπεζα. 
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Έσοδα και προµήθειες  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA 
BANK 

ATTICA 
BANK 

ATTICA 
BANK 

ATTICA 
BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ 40.540,30 41.769,24 47.898,72 23.692,12 

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

      16.751,58 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

1.036,00 1.271,20 1.323,60 661,80 

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 164.849,44       

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 
Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

  1.400,00 1.100,00 600,00 

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

1.873,19   2.400,00 11.600,00 

Σύνολο 
208.298,93 44.440,44 52.722,32 53.305,50 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ     106.309,94 55.596,20 

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

26.852,35 36.239,04 30.198,25 11.281,15 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

    12.681,20 4.948,34 

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 5.837,16       

Attica Funds PLC 4.273.412,16 5.477.690,33 6.289.073,37 1.854.815,15 

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 
Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

  3.553,93 18.793,43 11.093,31 

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

1.433,00   25.503,21 19.898,17 

Σύνολο 
4.307.534,67 5.517.483,30 6.482.559,40 1.957.632,32 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

 

Λοιπά έξοδα  

  2006 2007 2008 30/6/2009 

Επωνυµία Εταιρείας 
ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK ATTICA BANK 

(ποσά σε €) 

  
  

      
Attica Wealth Management ΑΕ∆ΑΚ   65.557,49 38.612,90 6.112,29 

Αττική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 

        

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
και Χρηµατοοικονοµικών, Συµβουλευτικών, 
Επιµορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική 
και στις Τηλεπικοινωνίες 

12.000,00       

Αττική A.E. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 242.052,43       

Attica Funds PLC         

Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορειακών 
Ασφαλίσεων Οµίλου Τράπεζας Αττικής 

        

AtticaBank Properties Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχείρισης Ακινήτων 

    109.275,52  286.731,16 

Σύνολο 
254.052,43 65.557,49 147.888,42 292.843,45 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  
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3.22 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

3.22.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 147.816.639,35 ευρώ διαιρούµενο σε α) 136.047.541 κοινές, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη και β) σε 286.285.714 προνοµιούχες, εξαγοράσιµες, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. 

 

Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, από τη χρήση 2006 έως και σήµερα, παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Ηµεροµηνία 

Γ.Σ.

Ποσό 

Αύξησης/Μείωσης 

Μετοχικού 

Κεφαλαίου

Αριθµός Νέων 

Κοινών 

Μετοχών

Αριθµός Νέων 

Προνοµιούχων 

Μετοχών

Με Καταβολή 

Μετρητών

Κεφαλαιοποίηση 

Αποθεµατικών / 

Επανεπένδυση 

µερίσµατος

∆ιαγραφή Ζηµίας 

/ Άσκηση 

δικαιωµάτων 

προαίρεσης

Μετοχικό Κεφάλαιο 

µετά την 

Αύξηση/Μείωση

Ονοµαστική 

Αξία 

Μετοχής

Σύνολο 

Κοινών 

Μετοχών

Σύνολο 

Προνοµιούχων 

Μετοχών

26.07.2006 0,00 0 0,00 49.278.866,46 -49.278.866,46 28.902.268,50 0,35 82.577.910 0

07.03.2007 17.341.361,10 49.546.746 0 17.341.361,10 0,00 0,00 46.243.629,60 0,35 132.124.656 0

16.05.2008 1.240.261,05 3.543.603 0 1.240.261,05 47.483.890,65 0,35 135.668.259 0

01.09.2008 ∆Σ 132.748,70 379.282 0 0,00 0,00 132.748,70 47.616.639,35 0,35 136.047.541 0

08.01.2009 100.200.000,00  286.285.714 100.200.000,00 147.816.639,35 0,35 136.047.541 286.285.714

Παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

08.07.2009 38.093.311,20 108.838.032 0 38.093.311,20 185.909.950,55 0,35 244.885.573 286.285.714  

 

Ειδικότερα, από τη χρήση 2006 έως και σήµερα: 

• Με την από 26.07.2006 απόφαση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε : 
α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
ύψους € 49.278.866,46, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και β) η ισόποση µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζηµίας που προέκυψε από την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων, ύψους € 49.278.866,46 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.  

• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.03.2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Τράπεζας αυξήθηκε κατά €17.341.361,10 µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση και διάθεση 49.546.746 νέων, 
κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας € 0,35 η κάθε µία και µε 
τιµή διαθέσεως € 3,00 για κάθε µία µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 3 
νέες για κάθε 5 παλαιές µετοχές. 

• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16.05.08, σε συνδυασµό και µε την από 
13.06.08 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €1.240.261,05 , µε 
καταβολή µετρητών µέσω επανεπένδυσης του µερίσµατος χρήσης 2007, µε έκδοση 3.543.603 νέων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας €0,35 καθεµιάς. 

• Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 1.09.2008, σε συνδυασµό και µε την από 3.09.08 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €132.748,70, µε καταβολή 
µετρητών, σε εφαρµογή προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών µε έκδοση 379.282 
νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 καθεµιάς. 

• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.01.2009 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά το 
ποσό των 100.199.999,9 ευρώ, µε την έκδοση 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα 
πέντε λεπτά του ευρώ (0,35) η καθεµία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
την εισφορά ίσης αξίας οµολόγων του. 
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Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €147.816.639,25, διαιρούµενο σε 
422.333.255 µετοχές, από τις οποίες οι 136.047.541 είναι κοινές µετά ψήφου µετοχές και οι 286.285.714 είναι 
προνοµιούχες µε ψήφο µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας €0,35 η κάθε µία. 

 

Για την παρούσα αύξηση, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08.07.2009, το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί έως € 38.093.311,20µε την έκδοση 108.838.032 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστη και τιµή διάθεσης €1,40 εκάστη.  

 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, 
θα ανέλθει σε € 185.909.950,55διαιρούµενο σε α) 244.885.573 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
€ 0,35 εκάστη και β) σε 286.285.714 προνοµιούχες, εξαγοράσιµες, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 
0,35 εκάστη. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε εξαίρεση την παρούσα αύξηση είναι πλήρως καταβεβληµένο. Εποµένως, 
δεν υπάρχει δικαίωµα ή υποχρέωση απόκτησης σε σχέση µε εγκεκριµένο αλλά µη εγγεγραµµένο κεφάλαιο ή για 
δέσµευση αύξησης του κεφαλαίου. 

 

Ίδιες µετοχές 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 20ης Νοεµβρίου 2008 αποφασίστηκε ότι 
για τον σκοπό διανοµής µετοχών στους δικαιούχους του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης 
(stock option) κατά το δεύτερο έτος ισχύος του ή και για τυχόν άλλη διανοµή µετοχών ή δικαιωµάτων 
προαίρεσης στο προσωπικό, η Τράπεζα θα προβεί έως την 31.8.2009 σε αγορά µέχρι ενός εκατοµµυρίου 
(1.000.000) ιδίων µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,73 % του µετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, µε εύρος τιµών αγοράς ανά µετοχή µεταξύ των € 1,30(κατώτατο 
όριο) και των € 4,50 (ανώτατο όριο). 

 

Σε περίπτωση που οι αγορασθείσες κατά τα ανωτέρω ίδιες µετοχές παραµείνουν αδιάθετες, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θα δύναται να θέσει σε µελλοντική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας το ζήτηµα 
χρησιµοποίησης των µετοχών αυτών στο πλαίσιο µελλοντικού προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων 
προαιρέσεως αγοράς µετοχών ή διάθεσης µετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας ή και συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιριών, τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β του κ.ν. 2190/1920. 

 

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης, τον ∆εκέµβριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η έναρξη του 
προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Τράπεζας, µε την αγορά µέχρι την 31/12/2008 συνολικά 5.700 
µετοχών της ATTICA BANK από την Τράπεζα, συνολικής αξίας κτήσης €10.516, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό της τάξης του 0,0042% του συνόλου των µετοχών. 

 

Με ειδική τροπολογία η οποία έχει περιληφθεί στο σχ.ν. «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την 
κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
ενίσχυσης ρευστότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά 
ιδίων µετοχών κατά τη περίοδο συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. 

Η ATTICA BANK είναι σήµερα κάτοχος 52.482 ιδίων µετοχών. 
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3.22.2 Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό 

 

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ATTICA BANK ιδρύθηκε το 1925. Στις 
διεθνείς συναλλαγές της, η Εταιρεία χρησιµοποιεί την επωνυµία «ATTICA BANK S.A.» και τον διακριτικό τίτλο 
«ATTICA BANK» ή πιστή µετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Η εταιρεία καταχωρήθηκε στα 
µητρώα Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έλαβε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 
(ΑΡΜΑΕ) 6067/06/Β/86/06. Σηµειώνεται ότι η αρχική επωνυµία της Τράπεζας ήταν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και άλλαξε στη σηµερινή σύµφωνα µε την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που εγκρίθηκε µε την απόφαση Κ2-15053 / 2.1.2009, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η αρχική διάρκεια της Τράπεζας είχε ορισθεί σε εκατό χρόνια και άρχιζε από της ηµεροµηνίας δηµοσιεύσεως 
του αρχικού καταστατικού ∆ιατάγµατος, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και έληγε την 4η Φεβρουαρίου 2025. 
Σύµφωνα µε την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας και 
την απόφαση Κ2-15053 / 2.1.2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης, η διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε κατά 50 
χρόνια, ήτοι µέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2075.  

Η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1964. 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων, δικαιούται όµως αυτή να ιδρύει Υποκαταστήµατα ή πρακτορεία 
και σε οιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος και της Αλλοδαπής. Τους όρους της λειτουργίας και τη φύση και 
έκταση των εργασιών των υποκαταστηµάτων και Πρακτορείων και των δικαιωµάτων των ∆ιευθυντών ή 
Πρακτόρων αυτών καθορίζει κάθε φορά η για την ίδρυση αυτών απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η 
προς τους ∆ιευθυντές και Πράκτορες πληρεξουσιότητα αυτού και οι δι’ εγκυκλίου της ∆ιοικήσεως, 
γνωστοποιούµενες στο κοινό. Η καταστατική έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός 
Οµήρου 23, Τ.Κ. 106-72 Αθήνα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού της, η Τράπεζα ενεργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για 
λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων, όλες τις τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές εργασίες που 
αναγνωρίζονται ή ανατίθενται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 

Στο σκοπό της εµπίπτουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: 

α) 

i. αποδοχή χρηµατικών καταθέσεων κάθε είδους (σε ΕΥΡΩ ή συνάλλαγµα), όπως όψεως, ταµιευτηρίου, 
τρεχούµενων λογαριασµών, προθεσµιακών, ειδικών προθεσµιακών, εντόκων ή ατόκων, σε κοινό λογαριασµό ή 
µε όρους, καταθέσεων δηµοσίων οργανισµών, τραπεζών, επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων 
κεφαλαίων κ.α. 

ii. µε σκοπό την αύξηση των ίδιων διαθεσίµων σε ευρώ και συνάλλαγµα, σύναψη κάθε είδους συµβάσεων 
δανείων ή άλλων πιστωτικών συµβάσεων και έκδοση οµολογιακών δανείων (κάθε είδους), 

β) 

i. χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, 

ii. παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, 

iii. διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων και συµµετοχή σε αυτά, 

iv. αναδοχή έκδοσης οµολογιών και µετοχών για λογαριασµό τρίτων (underwriting) και συµµετοχή σε αναδοχή 
έκδοσης τρίτου, 

v. πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring, forfaiting), παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης (leasing) εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

γ)  
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i. έκδοση και πληρωµή επιταγών σε ΕΥΡΩ και ξένο νόµισµα, 

ii. έκδοση και πληρωµή εντολών προς και από το εσωτερικό και το εξωτερικό, 

iii. έκδοση πιστωτικών καρτών, 

δ) 

i. παρακαταθήκη και ευρύτερα διαχείριση κινητής περιουσίας τρίτων και της ίδιας, διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας της ιδίας και ειδικότερα : 

ii. φύλαξη χρηµατογράφων ή αντικειµένων παντός είδους ή γενικότερα επενδυτικών τίτλων και µίσθωση θυρίδων 
θησαυροφυλακίου, 

iii. φύλαξη ή είσπραξη για λογαριασµό τρίτων κάθε είδους αξιογράφων και αξιών γενικά, 

iv. αγοραπωλησία εξωτερικού συναλλάγµατος, πολύτιµων µετάλλων και γενικά όλες οι επιτρεπόµενες πράξεις 
εξωτερικού συναλλάγµατος, 

v. αγοραπωλησία χρηµατογράφων και γενικά επενδυτικών τίτλων στη χρηµαταγορά ή στην κεφαλαιαγορά, 

vi. αντιπροσώπευση άλλων επιχειρήσεων, που έχουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς, 

ε) 

i. παροχή υπηρεσιών συµβούλου σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα, 

ii. ίδρυση ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, τραπεζικές ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
και ειδικότερα µεταξύ άλλων ίδρυση ή συµµετοχή σε εταιρείες επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture capital), 
χρηµατιστηριακές και διαµεσολαβήσεις κάθε είδους στις αγορές χρήµατος ή κεφαλαίου, εταιρείες συµβούλων, 
διοίκησης επιχειρήσεων κλπ., 

στ) αντιπροσώπευση τρίτων για την πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και συναλλαγές για λογαριασµό 
της Τράπεζας ή της πελατείας της σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, 

ζ) παροχή πάσης φύσεως αµέσως ή εµµέσως επενδυτικών υπηρεσιών (διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
κλπ.) και η συµµετοχή και δυνατότητα δραστηριοποίησης ως µέλους σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κατόπιν της παροχής σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

η) συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

Απαγορεύεται µόνο σε αυτήν: 

α) Η αγορά ακινήτων, πλην εκείνων τα οποία είναι αναγκαία και προορίζονται για χρήση της Εταιρείας. 

β) Τα δάνεια µε υποθήκη ακινήτων, εκτός των στεγαστικών δανείων καθώς επίσης και αν πρόκειται να 
εξασφαλιστεί µε την αγορά ή την υποθήκη λογαριασµός ή απαίτηση της τράπεζας καθόλου ή µη επαρκώς 
εξασφαλισµένα ή ακολούθως αν πρόκειται να εξασφαλισθούν µε υποθήκη χορηγήσεις εµπορικής φύσης εφόσον 
οι τελευταίες περιλαµβάνονται στον κύκλο εργασιών της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή όµως πάντα µε τους 
περιορισµούς του άρθρου 16 του Ν. 5073/31 «περί Ανωνύµων Εταιριών και Τραπεζών» και οπωσδήποτε µετά 
την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Παράλληλα µε τις κύριες δραστηριότητές της και δευτερευόντως η Τράπεζα προκειµένου να συµµετέχει στα 
πολιτιστικά δρώµενα της χώρας δύναται να ιδρύει µορφωτικά ιδρύµατα ή πολιτιστικές αστικές εταιρείες µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και να µετέχει ή να συνεργάζεται µε παρεµφερείς φορείς. 
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Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται και λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό, 
είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, εκπροσωπεί την οµάδα των µετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για 
κάθε εταιρική υπόθεση. 

Στη Γενική Συνέλευση κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα παραστάσεως και µιας ψήφου. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως ορίζει ο Νόµος και συνέρχεται 
τακτικά στην έδρα της Τράπεζας, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη 
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 

Έκτακτα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση µετά από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από πρωτοβουλία 
του ή αν το ζητήσουν οι ελεγκτές ή µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και αφού καταθέσουν στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετική 
αίτηση που περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα οποία ζητείται η σύγκληση αυτή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια, µεταξύ 
άλλων, να αποφασίζει για τροποποιήσεις του καταστατικού, εκλογή ή αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, έγκριση του ισολογισµού, διάθεση των ετήσιων κερδών, έκδοση δανείου µε οµολογίες όπως και µε 
οµολογίες για τις οποίες προβλέπουν το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρ. 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, 
συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας ή διορισµό εκκαθαριστών και καθορισµό της αµοιβής τους ως 
και απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη, και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως. 

Στην πρόσκληση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα, ο τόπος και το 
οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Η 
πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται πριν από δέκα τουλάχιστον ηµέρες στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι ηµέρες σε εφηµερίδες 
όπως προβλέπεται από το νόµο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω 
προθεσµίες συντέµνονται στα µισά. 

Οι µέτοχοι που θέλουν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο οφείλουν να 
καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο του Κεντρικού Καταστήµατος και των Υποκαταστηµάτων της Τράπεζας 
ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα 
ανώνυµη τραπεζιτική εταιρεία, οι δε αντιπρόσωποι µετόχων και τα πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες προ της προς συνεδρίαση ορισµένης, αφού λάβουν αποδεικτικό κατάθεσης, το οποίο χρησιµεύει σαν 
εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση και σαν τίτλος για την απόδοση των κατατεθέντων εγγράφων µετά την 
περάτωση της Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συµµορφώθηκαν προς τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µετά από άδεια αυτής. 

∆έκα µέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την εταιρεία τον 
ισολογισµό και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, οι οποίες θα υποβληθούν 
στην Συνέλευση προς έγκριση. 

Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων και να ορίζει ηµέρα 
συνεδρίασης αυτής που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα ηµέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της 
αίτησης προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Το Καταστατικό της Τράπεζας περιέχει και ειδικές διατάξεις, όπως οι ακόλουθες: 

(α) σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19, «Κάθε µέλος του Συµβουλίου, προτού να αναλάβει τα έργα του και 
µέσα σε δέκα το πολύ ηµέρες από τον διορισµό του ή την εκλογή αυτού, δύναται να καταθέσει στο Ταµείο της 

Τράπεζας πέντε µετοχές της, οι οποίες είναι αναπαλλοτρίωτες σε όλο το χρόνο της υπηρεσίας αυτού και ως 

ειδική εγγύηση της διαχειρίσεώς του µέχρι της έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων» 
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(β) σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21, «[…] Σε καµία περίπτωση ο αριθµός των 

αυτοπρόσωπα παρισταµένων Συµβούλων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος των έξι(6)» 

(γ) σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 23, «Αν, συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε 
λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου, τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να εκλέξουν προσωρινά 

νέο Σύµβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται. Η συµπλήρωση επιβάλλεται, 

όταν ο αριθµός των Συµβούλων περιορισθεί κάτω των οκτώ (8). […]» 

(δ) σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 42, απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία των 
2/3 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευοµένων µετόχων για τη λήψη από τη γενική συνέλευση των µετόχων της 
Τράπεζας απόφασης σχετικής µε την έκδοση δανείου µε οµολογίες 

(ε) σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Καταστατικού, «Η υπηρεσία των υπαλλήλων της Τράπεζας είναι ασυµβίβαστη 
µε οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική ή δηµόσια ή δηµοτική υπηρεσία ή λειτούργηµα εκτός εάν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο χορηγήσει ειδική προς τούτο άδεια τηρουµένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων του άρθρου 23 

του κ.ν. 2190/1920». 

 

Σηµειώνεται ότι πέραν από τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί το άρθρο 5 του Καταστατικού, όπως 
παρατίθενται στο κεφάλαιο περί των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου, το Καταστατικό της Τράπεζας έχει 
τροποποιηθεί ως ακολούθως, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.: 

� Με απόφαση της από 20.11.2008 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,4 & 8 του 
Καταστατικού και η σχετική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 101/09.01.2009 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.  

� Με απόφαση της από 08.01.2009 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 & 8 του 
Καταστατικού της Τράπεζας και η σχετική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 1360/18.02.2009 ΦΕΚ 
τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.  

 

Επιπλέον σηµειώνεται ότι τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του Καταστατικού δικαιώµατα µειοψηφίας, 
επαναλαµβάνουν τις σχετικές ρυθµίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 πριν τη τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007. 
Επίσης, το άρθρο 35 του Καταστατικού της Τράπεζας προβλέπει ότι το διανεµόµενο στους µετόχους πρώτο 
µέρισµα ισοδυναµεί σε 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εν προκειµένω η ισχύουσα διάταξη 
του Καταστατικού έρχεται σε αντίθεση µε την νέα ρύθµιση του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 45) όπως τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 3604/2007, η οποία προβλέπει ότι διατηρείται η υποχρεωτική διανοµή του 35% επί των καθαρών 
κερδών της εταιρίας.  

Συνεπώς όσες διατάξεις του έρχονται σε αντίθεση µε τις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, επειδή είναι αντίθετες 
σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου δεν εφαρµόζονται και επίσης, όσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 προβλέπουν 
δικαιώµατα για τους µετόχους έχουν άµεση ισχύ και εφαρµόζονται έστω και αν δεν προβλέπονται από το 
Καταστατικό. 

 

∆εν υπάρχουν όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό, την διοικητική πράξη σύστασης 
ή τον εσωτερικό κανονισµό της Τράπεζας και οι οποίοι να διέπουν τις µεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου, 
αυστηρότεροι απ’ ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία µε την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 42 του 
Καταστατικού της που προβλέπει ότι η απαιτούµενη για την δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση των 
µετόχων απαρτία, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί απαρτία κατά την γενική συνέλευση και την πρώτη 
επαναληπτική αυτής, είναι το 1/3 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, σε αντίθεση µε τον κ.ν. 2190/1920 
που προβλέπει ότι για τις εισηγµένες εταιρείες η σχετική απαιτούµενη απαρτία είναι το 1/5 του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου. 
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Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεν υφίσταται διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της 
διοικητικής πράξης σύστασης ή των κανονισµών της Τράπεζας, της οποίας η εφαρµογή να δύναται να 
καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Τράπεζας. 

 

Με την εξαίρεση των 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών που έλαβε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ενόψει της 
συµµετοχής του στην Τράπεζα έπειτα από την υπαγωγή της Τράπεζας στον ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της 
ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας, δεν υπάρχουν προνόµια σε µετοχές, ούτε µετοχές επικαρπίας, ούτε 
δεσµεύσεις ή εµπράγµατα βάρη επί µετοχών ή άλλα δικαιώµατα επί αυτών. Επίσης, δεν υπάρχουν ιδρυτικοί 
τίτλοι, ούτε υφίστανται µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια στα οποία εκδότης είναι η Τράπεζα, ούτε τίτλοι 
µετατρέψιµοι σε ή ανταλλάξιµοι µε µετοχές. 

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.01.2009 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε 
κατά το ποσό των 100.199.999,9 ευρώ, µε την έκδοση 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών ονοµαστικής αξίας 
τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35) η καθεµία και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 5 και 8 του 
Καταστατικού της. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε την εισφορά ίσης 
αξίας οµολόγων του και οι εκδιδόµενες νέες προνοµιούχες µετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα έχουν τα 
εξής προνόµια:  

α) δικαίωµα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόµενης µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιµής 
διαθέσεως εκάστης των Προνοµιούχων Μετοχών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο: 

(i) πριν από τις κοινές µετοχές,  

(ii) πριν από τα ποσά µερίσµατος που διανέµονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 
3723/2008 και  

(ίii) ανεξαρτήτως διανοµής ποσών µερίσµατος προς τους λοιπούς µετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν 
καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή ενοποιηµένη βάση 
ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόµενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.  

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραµονής του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ως προνοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγκριση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την 
προϋπόθεση ύπαρξης διανεµητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 
και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγουµένων χρήσεων ή και αποθεµατικών, εφόσον έχει προηγηθεί 
σχετική απόφαση περί διανοµής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας. Επί 
ανεπαρκείας των ως άνω διανεµητέων ποσών, παρέχεται δικαίωµα προνοµιακής (προ των κοινών µετόχων) 
απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.  

β) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κ.Ν, 
2190/1920  

γ) δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, µέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως 
πρόσθετο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

δ) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσώπου του ∆ηµοσίου 
στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και πολιτική παροχών προς τον 
Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τους Γενικούς 
∆ιευθυντές και τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο 
εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του ∆.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή 
να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τράπεζας.  
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ε) δικαίωµα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τράπεζας και δικαίωµα αρνησικυρίας 
του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη 
απόφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα  

στ) δικαίωµα του εκπροσώπου του ∆ηµοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για 
τους σκοπούς του Ν.3723/2008.  

ζ) δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων µετόχων, σε 
περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου βλέπε και ενότητα 4.4.1 «∆ικαιώµατα 
Μετόχων». 
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3.22.3 Θεσµικό Πλαίσιο 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ελλάδα σύµφωνα 
µε τον Ν. 3601/2007 (που αφορά στην αδειοδότηση, λειτουργία, εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών 
ιδρυµάτων), τον Ν. 3746/2009 (που ρυθµίζει το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων), τον Ν. 
3691/2008 (για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα) και 
άλλους σχετικούς νόµους, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
κανονιστικές αρµοδιότητες αναφορικά µε τις εργασίες και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε το Ν. 1266/1982 (Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον πληρούν τις διατάξεις του Ν. 
3601/2007 ο οποίος ενσωµάτωσε στην Ελληνική τραπεζική νοµοθεσία τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύµατα, η πρώτη, και για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
πιστωτικών ιδρυµάτων και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η δεύτερη. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν το δείκτη ρευστότητας σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθµ. 2560/2005 Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Π∆ΤΕ), όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2614/2009 Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να έχουν επαρκή 
εσωτερικό έλεγχο, καθώς και συστήµατα και διαδικασίες συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων (σύµφωνα µε 
τις Π∆ΤΕ 2438/1998 και 2577/2006, όπως τροποποιήθηκαν δυνάµει των υπ’ αριθµ. 1943/2007 και 2597/2007 
Π∆ΤΕ και των υπ. αριθµ. 1839/2006 και 242/2007 Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 
Θεµάτων), να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικές αναφορές και αναλύσεις (Π∆ΤΕ 2606/2008), να 
παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε άλλη πληροφόρηση που ζητείται από αυτήν και (αναφορικά µε 
ορισµένες εργασίες και δραστηριότητες) να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή 
να ζητούν την προηγούµενη έγκρισή της (όπως κατά περίπτωση απαιτείται), σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές Π∆ΤΕ, Αποφάσεις ή Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος (όπως 
αυτές ισχύουν κατά τον αντίστοιχο χρόνο). 

Σύµφωνα µε το Ν. 3601/2007 και άλλους σχετικούς νόµους καθώς και µε Π∆ΤΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται 
να ελέγχει όλα τα βιβλία και τα αρχεία των πιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας για τυχόν παραβάσεις, στο 
πλαίσιο της άσκησης προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από κάποιο 
πιστωτικό ίδρυµα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σε αυτό τα απαραίτητα µέτρα, ώστε 
να συµµορφωθεί στις επιταγές του νοµοθετικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς επίσης και να 
επιβάλει πρόστιµα (υπ. αριθµ. 2602/2008 Π∆ΤΕ), να ορίσει επίτροπο και τέλος, όταν δεν υπάρχει θεραπεία ή 
συντρέχει περίπτωση αφερεγγυότητας, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος και να το 
θέσει υπό ειδική εκκαθάριση υπό την επίβλεψή της. Παράλληλα, σε περίπτωση ανεπαρκούς ρευστότητας, η 
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δώσει την εντολή υποχρεωτικής παράτασης πληρωµής των υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύµατος για περίοδο, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο µήνες (µε 
δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον µήνα), και να ορίσει επίτροπο υπό την επίβλεψή της. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2832/2000, σε περιπτώσεις παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου, η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει κυρώσεις στα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι κυρώσεις αυτές δύνανται να 
συνίστανται στην υποχρεωτική άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος για ένα έτος, για ποσό ίσο µε το 
40% του ύψους της παράβασης ή, αν το ύψος της παράβασης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, για ποσό 
€8.804.109. Αντί ή προσθέτως της εν λόγω κατάθεσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει και 
πρόστιµο για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο ανέρχεται στο 40% του ύψους της παράβασης είτε 
στο εφάπαξ ποσό €880.411, το οποίο αυξάνεται σε €1.467.351 σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης. 
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Ιστορικό και απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος 

Ιστορικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπαγόταν σε αυστηρούς θεσµικούς περιορισµούς, µεταξύ των οποίων 
και οι περιορισµοί ως προς 

• τον ελεύθερο προσδιορισµό των επιτοκίων, 

• τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων κλάδων της οικονοµίας, π.χ. πως, πότε και που µπορούσαν να 
επενδύσουν τα κεφάλαιά τους εταιρίες του δηµόσιου τοµέα, και 

• ορισµένες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες στην αγορά ξένου συναλλάγµατος. 

Από τα τέλη του 1980 και, κυρίως, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, απελευθερώθηκε σταδιακά το θεσµικό 
πλαίσιο στην Ελλάδα, λόγω: 

• της αυξανόµενης αλληλεπίδρασης των εθνικών οικονοµιών, 

• της αυξανόµενης διεθνούς πίεσης για το άνοιγµα των αγορών, και 

• της επερχόµενης Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης. 

 

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, µε την ενσωµάτωση των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και 
ειδικότερα της ∆εύτερης Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οδηγίας (Οδηγία 1989/646/ΕΟΚ που είχε ενσωµατωθεί µε τον 
Ν. 2076/1992) συνεισέφερε ουσιαστικά στην απελευθέρωση. 

Επιτόκια 

Από το 1987, κατώτατα όρια επιτοκίων σταδιακά αντικατέστησαν τα επιτόκια που προηγουµένως καθόριζε η 
Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1992 καταργήθηκαν τα διοικητικά καθοριζόµενα επιτόκια και έκτοτε τα πιστωτικά 
ιδρύµατα είναι ελεύθερα να διαπραγµατεύονται επιτόκια µε τους πελάτες µε βάση τις συνθήκες της αγοράς. 
Επιπλέον, οι περιορισµοί που ίσχυαν στην τραπεζική χρηµατοδότηση ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
καταργήθηκαν το 1991. 

Επίσης, υφίστανται περιορισµοί στον ανατοκισµό. Ειδικότερα, ο ανατοκισµός των τραπεζικών δανείων και 
πιστώσεων επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται ρητά στη σχετική σύµβαση και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του Ν. 2912/2001 και το άρθρο 47 του 
Ν. 2873/2000) και του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004 (όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3723/2008). 

Εξασφαλίσεις δανείων 

Από το 1992, ο Ν. 2076/1992 (που έχει στο µεταξύ αντικατασταθεί από το Ν. 3601/2007), επέτρεψε στις 
τράπεζες να χορηγούν στους πελάτες τους δάνεια και πιστώσεις µε εξασφαλίσεις επί ακινήτων και κινητών 
(συµπεριλαµβανοµένων και µετρητών). 

Η ενυπόθηκη χρηµατοδότηση από τράπεζες πραγµατοποιείται κυρίως µε προσηµείωση, λόγω του µικρότερου 
κόστους της προσηµείωσης έναντι του κόστους της υποθήκης. Η προσηµείωση δύναται να µετατραπεί σε 
υποθήκη µε βάση τελεσίδικη καταψηφιστική δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής που έχει αποκτήσει ισχύ 
δεδικασµένου. 

Περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων 

Το πλαίσιο υποχρεωτικών δεσµεύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του Ευρωσυστήµατος (Eurosystem). Από τις 10 Ιουλίου 2000, ο συντελεστής δέσµευσης 
καθορίζεται ανά κατηγορία παθητικού, αντί του ενιαίου συντελεστή 12% που ίσχυε προηγουµένως για τις 
εµπορικές τράπεζες. Ο συντελεστής δέσµευσης είναι 2% για όλες τις κατηγορίες παθητικού που αποτελούν την 
βάση δεσµεύσεων, µε εξαίρεση τις εξής κατηγορίες για τις οποίες ισχύει µηδενικός συντελεστής: 

• προθεσµιακές καταθέσεις µε συµφωνηµένη λήξη άνω των δύο ετών, 
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• καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών, 

• repos, και 

• χρεόγραφα µε συµφωνηµένη λήξη άνω των δύο ετών. 

Αυτός ο συντελεστής δέσµευσης εφαρµόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Κατευθύνσεις αναφορικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Μετά από µακρά διαβούλευση και συνεργασία µεταξύ των διεθνών τραπεζών και των ρυθµιστικών αρχών, τον 
Ιούνιο του 2004, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εξέδωσε το αναθεωρηµένο πλαίσιο 
κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ το Νοέµβριο του 2005, η εν λόγω Επιτροπή εξέδωσε τις τελικές προτάσεις της για 
τα νέα πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας, που είναι γνωστά ως «Βασιλεία ΙΙ». Η Βασιλεία ΙΙ προωθεί την 
υιοθέτηση ενισχυµένων πρακτικών στάθµισης του πιστωτικού κινδύνου και προσεγγίζει τον υπολογισµό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων δια της εισαγωγής µεθόδων που είναι προσανατολισµένες στον κίνδυνο 
αντισυµβαλλοµένου, οι οποίες στη σύλληψή τους αφενός µεν είναι αξιόπιστες αφετέρου δε λαµβάνουν υπόψη τα 
ιδιαίτερα επίπεδα των συστηµάτων στάθµισης κινδύνου και τις µεθοδολογίες που εφαρµόζουν οι τράπεζες. 

Το αναθεωρηµένο πλαίσιο διατηρεί τα βασικά στοιχεία του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας του 1988, 
συµπεριλαµβανοµένης της γενικής πρόβλεψης για τη διατήρηση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς 
σταθµισµένο ενεργητικό κατ’ ελάχιστον στο 8%, και τη βασική δοµή του 1996 αναφορικά µε τη µεταχείριση του 
κινδύνου αγοράς και του ορισµού των στοιχείων που µπορούν να γίνουν δεκτά ως ίδια κεφάλαια. 

Σηµαντική καινοτοµία του αναθεωρηµένου πλαισίου αποτελεί η µεγαλύτερη χρήση της αξιολόγησης των 
κινδύνων που προκύπτουν από τα εσωτερικά συστήµατα των τραπεζών ως δεδοµένα για τον υπολογισµό των 
κεφαλαίων. Λαµβάνοντας αυτήν την κατεύθυνση, το πλαίσιο καθιερώνει λεπτοµερείς ελάχιστες απαιτήσεις που 
είναι σχεδιασµένες ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εσωτερικών αξιολογήσεων των κινδύνων. Το 
αναθεωρηµένο πλαίσιο εισάγει κεφαλαιακές απαιτήσεις για το λειτουργικό κίνδυνο και (µέσω του Πυλώνα ΙΙ) 
κατευθύνει τις τράπεζες ώστε να θεσπίσουν µια εσωτερική διαδικασία για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής 
επάρκειας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους κινδύνους που υπάγονται στον Πυλώνα Ι (δηλαδή τον κίνδυνο 
αγοράς, τον πιστωτικό και τον λειτουργικό κίνδυνο) όσο και άλλους κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων 
ενδεικτικά των κινδύνων ρευστότητας, συγκέντρωσης, επιτοκίων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, 
καθώς και του στρατηγικού κινδύνου.  

Το αναθεωρηµένο πλαίσιο προβλέπει ένα εύρος επιλογών κλιµακούµενης εξειδίκευσης για τον προσδιορισµό 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε σχέση µε τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο που επιτρέπει στις τράπεζες 
και στις εποπτικές αρχές να επιλέξουν εκείνες τις προσεγγίσεις οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για τις 
δραστηριότητές τους και τη δοµή της χρηµαταγοράς τους. Επιπρόσθετα, µέσω του τρίτου Πυλώνα, η Βασιλεία ΙΙ 
ενισχύει σηµαντικά τις απαιτήσεις για τη δηµοσιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων πρακτικών που 
αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και στην κεφαλαιακή επάρκεια. 

Το πλαίσιο της Βασιλεία ΙΙ ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2006 µέσω 
των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Αυτές οι Οδηγίες µεταφέρθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο τον Αύγουστο 
του 2007 δια του Ν. 3601/2007. Μετά την ψήφιση του Ν. 3601/2007, στις 20 Αυγούστου 2007, εκδόθηκαν δέκα 
Π∆ΤΕ που καθορίζουν λεπτοµερώς τα της εφαρµογής της Βασιλεία ΙΙ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2008.  

 

Το 2008, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά µε τις τράπεζες που 
συνδέονται µε κεντρικούς θεσµούς, µε ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µε την έκθεση σε µεγάλους 
κινδύνους, µε εποπτικές ρυθµίσεις και µε τη διαχείριση κρίσεων.  
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Πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης των πιστωτικών ιδρυµάτων 

Μετά την υιοθέτηση της Βασιλεία ΙΙ, εκδόθηκε η υπ. αριθµ. 2606/2008 Π∆ΤΕ που εισήγαγε νέες υποχρεώσεις 
πληροφόρησης για τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Αυτές οι υποχρεώσεις πληροφόρησης αφορούν στην 
υποβολή εκθέσεων επί των ακόλουθων θεµάτων: 

Α. Κεφαλαιακή διάρθρωση, ειδικές συµµετοχές, πρόσωπα που έχουν στενό δεσµό µε το πιστωτικό ίδρυµα, 
καθώς και δάνεια ή άλλης µορφή πίστωσης που το πιστωτικό ίδρυµα έχει χορηγήσει προς αυτά τα 
πρόσωπα. 

Β. Ίδια κεφάλαια και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. 

Γ. Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 

∆. Κίνδυνος αγοράς του εµπορικού χαρτοφυλακίου – Συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

Ε. Πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση του εµπορικού χαρτοφυλακίου 

ΣΤ. Λειτουργικός κίνδυνος. 

Ζ. Μεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα και συγκεντρωτικός κίνδυνος. 

Η. Κίνδυνος ρευστότητας. 

Θ. Οικονοµικές καταστάσεις και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Ι. Καλυµµένες οµολογίες. 

Κ. Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας. 

Λ. Συστήµατα πληροφορικής. 

Μ. Λοιπές πληροφορίες.  

Το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων παροχής πληροφόρησης αφορά στην παροχή στοιχείων µε ηµεροµηνία 
αναφοράς την 31η Μαρτίου 2008.  

Η Τράπεζα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος πλήρη σειρά των εκθέσεων που επιτάσσει το κανονιστικό 
πλαίσιο σε τριµηνιαία βάση.  

 

Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

Τον Ιανουάριο του 1993, η Βουλή ψήφισε το Ν. 2114/1993 για την ίδρυση του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων 
(ΤΕΚ). Ο νόµος αυτός συµπληρώθηκε τον Ιούλιο του 1995 από το Ν. 2324/1995, ο οποίος έλαβε υπόψη του την 
Οδηγία 1994/19/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων, και εν 
συνεχεία, τον Ιούνιο του 2000, συµπληρώθηκε από το Ν. 2832/2000 ο οποίος τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3714/2008. Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέµβριο του 1995. Σήµερα, το ταµείο, 
το οποίο είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από το Ν. 2832/2000, διοικείται από κοινού από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την 
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. 

Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων χρηµατοδοτείται από τις ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
συµµετέχουν σ' αυτό (και των συνεταιριστικών τραπεζών δυνάµει του Ν. 3714/2008 που τροποποίησε το Ν. 
2832/2000 και το Π.∆. 329/2000). Το ύψος της εισφοράς κάθε συµµετέχοντος καθορίζεται γενικά σύµφωνα µε 
ορισµένα ποσοστά που εφαρµόζονται στο συνολικό ποσό των καταθέσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Επιπλέον, διατηρείται ο θεσµός της συµπληρωµατικής εισφοράς εφόσον οι πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των δικαιούχων. Ωστόσο, η εισφορά αυτή δεν δύναται να υπερβεί το 300% της προηγούµενης ετήσιας εισφοράς 
της εν λόγω τράπεζας. Τέτοια πρόσθετη εισφορά συµψηφίζεται έναντι εισφορών εποµένων ετών. Η ελληνική 
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νοµοθεσία υιοθέτησε αρχικά το ελάχιστο ποσό κάλυψης που προβλέπεται από την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για ποσό €20 χιλ. ανά καταθέτη και πιστωτικό ίδρυµα. Εντούτοις, µετά τις πρόσφατες εξελίξεις στις 
αγορές και σε συνέχεια των αποφάσεων του Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ECOFIN) της 7ης Οκτωβρίου 2008, το ελάχιστο ποσό κάλυψης αυξήθηκε στις €100 χιλ. µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 δυνάµει του Ν. 3714/2008. Αυτή η καταληκτική ηµεροµηνία δύναται να παραταθεί µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα ποσοστά υπολογισµού της ετήσιας εισφοράς των 
συµµετεχόντων πιστωτικών ιδρυµάτων και συµµετεχουσών συνεταιριστικών τραπεζών αυξήθηκαν µε 
συντελεστή πέντε.  

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009, ψηφίστηκε ο Ν. 3746/2009 «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις 

αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις», µε τον οποίο σκοπείται ο εκσυγχρονισµός, η ενοποίηση και η 
κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν την αποζηµίωση των πελατών των πιστωτικών ιδρυµάτων σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας, καθιερώνοντας ενιαία ρύθµιση για την κάλυψη των πελατών των πιστωτικών 
ιδρυµάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας τους τόσο ως προς το σκέλος των καταθέσεων όσο και ως προς το 
σκέλος της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, µέσω της επέκτασης του σκοπού του Ταµείου Εγγύησης 
Καταθέσεων, το οποίο µετονοµάζεται σε Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. ∆υνάµει του Ν. 
3746/2009, το όριο κάλυψης της αποζηµίωσης των καταθετών πελατών παραµένει στις €100 χιλ., όπως 
αυξήθηκε µε το Ν. 3714/2008, ενώ το όριο κάλυψης των πελατών των πιστωτικών ιδρυµάτων ως προς τις 
παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες ανέρχεται σε €30 χιλ.  

 

Απαγόρευση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

Η Ελλάδα είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την Καταπολέµηση της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες (Financial Action Task Force) (FATF) και ως µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµορφώνεται πλήρως µε τις συστάσεις της FATF και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2008, η Βουλή ψήφισε το Ν. 3691/2008 («Πρόληψη και καταστολή της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 
διατάξεις»), ο οποίος αντικατέστησε το Ν. 2331/1995 και ενσωµάτωσε τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/60/ΕΚ και 2006/70/ΕΚ. Οι κύριες διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας έχουν ως εξής: 

• Η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
αποτελούν ποινικά αδικήµατα. 

• Στα πρόσωπα που δεσµεύονται από το νόµο περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και ορισµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

• Τα πιστωτικά ιδρύµατα (και ορισµένα άλλα πρόσωπα) υποχρεούνται να εξακριβώνουν την ταυτότητα των 
πελατών, να τηρούν έγγραφα και να γνωστοποιούν στις αρχές ύποπτες συναλλαγές. 

• ∆ιατάξεις ιδιωτικού δικαίου και περιορισµοί τραπεζικού απορρήτου δεν προστατεύουν τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

• Η εθνική αρχή για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες που 
συστάθηκε µε το Ν. 2331/1995 αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας δυνάµει του Ν. 3691/2008 
και είναι υπεύθυνη για την εξέταση αναφορών που υποβάλλονται από τράπεζες και άλλα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που υπάγονται στο νόµο και αφορούν σε ύποπτες συναλλαγές. Μεταξύ άλλων προσώπων, στη 
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διοίκηση της εν λόγω Επιτροπής συµµετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων Υπουργείων, της Τράπεζας της 
Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των φορολογικών αρχών και της αστυνοµίας. 

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης του εν λόγω 
πλαισίου, εξέδωσε, µέσω της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, την Απόφαση υπ. αριθµ. 
281/5/2009 «Πρόληψη της χρησιµοποίησης των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών 
ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας», η οποία λαµβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και 
περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις όλων των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και τις 
συστάσεις της FATF. Επίσης, αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την κοινή θέση ως προς τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1781/2006 «περί των πληροφοριών για τον 
πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµάτων». 

Τέλος, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον ως άνω Κανονισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 1781/2006. 

 

Συµµετοχές τραπεζών 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να ακολουθούν ορισµένες διαδικασίες αναφορικά µε τις συµµετοχές τους σε 
άλλες εταιρίες: 

Σύµφωνα µε το Ν. 3601/2007, τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν µπορούν να κατέχουν σε επιχείρηση ειδική συµµετοχή 
µεγαλύτερη του 15% των ιδίων κεφαλαίων τους, εκτός εάν η σχετική επιχείρηση αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα, 
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί άµεση προέκταση της τραπεζικής 
δραστηριότητας ή αφορά δευτερεύουσες τραπεζικές υπηρεσίες. Το σύνολο των ειδικών συµµετοχών των 
πιστωτικών ιδρυµάτων στις παραπάνω επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 60% των ιδίων 
κεφαλαίων τους. Για τους σκοπούς του Ν. 3601/2007, ο όρος «ειδική συµµετοχή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση 
κατοχή τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης ή την άσκηση 
ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης αυτής.  

Για τον υπολογισµό των ανωτέρω ορίων δεν συµπεριλαµβάνονται οι µετοχές και τα µερίδια: 

(α) που κατέχονται από πιστωτικό ίδρυµα στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ή στήριξης που αποσκοπεί 
στην εξυγίανση ή τη διάσωση επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός έτους (µε ευχέρεια παράτασης 
ενός ακόµη έτους µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος), 

(β) που κατέχονται από πιστωτικό ίδρυµα λόγω παροχής υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων και για 
χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου διάθεσης των τίτλων, 

(γ) που κατέχονται στο όνοµα πιστωτικού ιδρύµατος αλλά για λογαριασµό τρίτου, 

(δ) που εντάσσονται στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο του πιστωτικού ιδρύµατος. 

Επιτρέπεται η υπέρβαση των ανωτέρω ποσοτικών και χρονικών ορίων µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος 
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο πιστωτικό ίδρυµα αυξάνει τα ίδια 
κεφάλαιά του ή λαµβάνει άλλα µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να 
επιτρέψει κατ’ εξαίρεση την υπέρβαση των ιδίων ως άνω ορίων υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της 
υπέρβασης καλύπτεται από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύµατος, τα οποία δεν λαµβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 2604/2008, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να λαµβάνουν την έγκριση 
της Τράπεζας της Ελλάδος προκειµένου να αποκτήσουν ειδική συµµετοχή ή να επαυξήσουν υφιστάµενη ειδική 
συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων, χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών εταιριών, 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεων διαχείρισης συστηµάτων πληροφορικής, 
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επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, επιχειρήσεων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 
επιχειρήσεων διαχείρισης συστηµάτων πληρωµών, εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης και 
επιχειρήσεων συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς. Η ανωτέρω Π∆ΤΕ δεν 
εφαρµόζεται στα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος του Ε.Ο.Χ., όπως επίσης 
και στα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα εκτός του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχει αναγνωριστεί από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ότι υπόκεινται σε ισοδύναµο καθεστώς εποπτείας. Για τους σκοπούς της Π∆ΤΕ 
2604/2008, ο όρος «ειδική συµµετοχή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του 
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης ή την άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση της 
επιχείρησης αυτής, ενώ έµµεση συµµετοχή θεωρείται εκείνη που κατέχεται από θυγατρική πιστωτικού 
ιδρύµατος. 

 

Το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της Ελληνικής οικονοµίας 

Στις 25 Νοεµβρίου 2008, η Βουλή ψήφισε το Ν. 3723/2008 ο οποίος περιλαµβάνει το σχέδιο στήριξης των 
ελληνικών τραπεζών συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής 
επάρκειας των ελληνικών τραπεζών στοχεύοντας στη θωράκιση της ελληνικής οικονοµίας από τις επιπτώσεις 
της διεθνούς κρίσης. Το σχέδιο εκπονήθηκε µετά από διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων µε την Επιτροπή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Το σχέδιο περιλαµβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: 

1. Τη διάθεση κεφαλαίων µέχρι 5 δισ. ευρώ προκειµένου να αυξηθούν οι δείκτες των κύριων βασικών ιδίων 
κεφαλαίων (Tier 1) των πιστωτικών ιδρυµάτων. Έναντι των κεφαλαίων που θα διατεθούν, θα εκδοθούν µη 
µεταβιβάσιµες προνοµιούχες µετά ψήφου (στη γενική συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων) µετοχές µε 
σταθερή απόδοση 10% επί του εισφερόµενου κεφαλαίου, οι οποίες είναι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες στην 
τιµή διάθεσης µετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως µετά την 1η 
Ιουλίου 2009 µε έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. ∆υνάµει της υπ. αριθµ. 54201/Β2884/2008 Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι εκδοθείσες προνοµιούχες µετοχές µετατρέπονται σε κοινές ή 
µετοχές άλλης κατηγορίας κατά τη λήξη της πενταετίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξαγορά τους λόγω του 
ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος. 

2. Την παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους µέχρι 15 δισ. ευρώ για νέα δάνεια (εξαιρουµένων των 
διατραπεζικών καταθέσεων) που θα συναφθούν (µε ή χωρίς την έκδοση τίτλων) από πιστωτικά ιδρύµατα 
µέχρι τις 31.12.2009 και θα έχουν διάρκεια από τρεις µήνες έως τρία έτη. Αυτές οι εγγυήσεις θα είναι 
διαθέσιµες στα πιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτουν τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τα κριτήρια που διαλαµβάνονται στην υπ. αριθµ. 54201/Β2884/2008 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια, το µερίδιο 
αγοράς, το µέγεθος της εναποµένουσας διάρκειας των υποχρεώσεων και τη συµβολή του πιστωτικού 
ιδρύµατος στην χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Οι όροι για 
την παροχή των εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται στην υπ. αριθµ. 2/5121/2009 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

3. Τη διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (διάρκειας έως τρία έτη) που θα εκδώσει ο Ο.∆.∆Η.Χ. 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009 µέχρι του συνολικού ποσού των 8 δισ. ευρώ. Αυτοί οι τίτλοι διατίθενται σε 
συµµετέχοντα πιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα 
της Ελλάδος. Αυτοί οι τίτλοι έχουν µηδενικό επιτόκιο, εκδίδονται στην ονοµαστική αξία τους σε lots του 
€1.000.000 και εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για το σκοπό της µεταβίβασης αυτών των τίλων, 
καταρτίζονται διµερείς συµβάσεις µεταξύ του Ο.∆.∆Η.Χ και του συµµετέχοντος πιστωτικού ιδρύµατος. Οι 
δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.∆.∆Η.Χ είτε την ηµεροµηνία λήξης της διµερούς σύµβασης 
(ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτλων) είτε την ηµεροµηνία κατά την οποία τα πιστωτικά ιδρύµατα 
παύουν να υπάγονται στο Ν. 3723/2008. Οι συµµετέχουσες τράπεζες που θα έχουν λάβει αυτούς τους 
τίτλους µπορούν να τους χρησιµοποιούν ως εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις αναχρηµατοδότησης ή 
πάγιων διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή/και ως εξασφάλιση για χρηµατοδοτήσεις 
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µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων για άντληση ρευστότητας. Το προϊόν της ρευστοποίησης αυτών των τίτλων 
απαιτείται να διατεθεί για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
µε ανταγωνιστικούς όρους. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα έχει το δικαίωµα συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο των τραπεζών που θα 
συµµετάσχουν στον πρώτο ή στο δεύτερο πυλώνα του σχεδίου µέσω εκπροσώπου του, ο οποίος θα έχει το 
δικαίωµα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διανοµή µερισµάτων και την πολιτική 
παροχών προς ανώτατα στελέχη της διοίκησης αυτών των τραπεζών. Εντούτοις, η άσκηση αυτού του 
δικαιώµατος από τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου προϋποθέτει την έκδοση απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών ή εφόσον κρίνει ότι η σχετική εταιρική απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των 
καταθετών ή να επηρεάσει σηµαντικά την φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της τράπεζας. Επιπλέον, οι 
ως άνω αποδοχές δεν θα µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενώ οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το 
χρονικό διάστηµα συµµετοχής σε αυτούς του πυλώνες. Περαιτέρω, οι τράπεζες που συµµετέχουν σε αυτό το 
σχέδιο δεν επιτρέπεται να διανείµουν µέρισµα επί κοινών µετοχών για τη χρήση του 2008, παρά µόνο µε την 
µορφή µετοχών, ενώ για τη χρήση του 2009 και τις επόµενες χρήσεις, το µέρισµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
35% των διανεµητέων κερδών της Τράπεζας σε ατοµική βάση. Σύµφωνα µε το Ν. 3756/2009, για την χρήση του 
2008, οι συµµετέχουσες τράπεζες µπορούν να διανείµουν µέρισµα µόνο µε τη µορφή κοινών µετοχών, οι οποίες 
δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά ιδίων µετοχών, ενώ η επαναγορά ιδίων µετοχών απαγορεύεται. 
Ρητά εξαιρούνται της εφαρµογής του νόµου, η διανοµή µερίσµατος επί προνοµιούχων µετοχών που έχουν 
εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα και διαπραγµατεύονται σε αλλοδαπές οργανωµένες αγορές.  

Περαιτέρω, οι συµµετέχουσες τράπεζες υποχρεούνται να µην ασκούν επιθετικές εµπορικές στρατηγικές, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης των ενισχύσεων που λαµβάνουν, σε βάρος των ανταγωνιστών τους που 
δεν τυγχάνουν παρόµοιας προστασίας. Επίσης, υποχρεούνται να αποφεύγουν την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους ή την επιδίωξη άλλων σκοπών µε τρόπους που θα επέφεραν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισµού. Για το σκοπό αυτό, οι συµµετέχουσες τράπεζες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, κατά τη 
διάρκεια εφαρµογής των µέτρων, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ενεργητικού τους δεν θα υπερβαίνει 
όποιο από τα παρακάτω ποσοστά είναι υψηλότερο, δηλαδή: 

(α) τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ της Ελλάδος κατά τον προηγούµενο έτος, ή 

(β) τον µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης των στοιχείων του ενεργητικού της περιόδου 1987-2007 για τον 
τραπεζικό τοµέα, ή 

(γ) τον µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης των στοιχείων του όγκου του ενεργητικού στον τραπεζικό τοµέα στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προηγούµενων έξι µηνών.  

Προς το σκοπό εποπτείας της υλοποίησης και εφαρµογής του σχεδίου, ο Ν. 3723/2008 προβλέπει τη σύσταση 
Συµβουλίου Εποπτείας (το «Συµβούλιο») υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τη 
συµµετοχή του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αρµόδιου για 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου στα διοικητικά συµβούλια των 
συµµετεχουσών τραπεζών. Το Συµβούλιο θα συνεδριάζει µια φορά το µήνα προκειµένου να συντονίζει την ορθή 
και αποτελεσµατική εφαρµογή του σχεδίου και να διασφαλίζει ότι η δηµιουργούµενη ρευστότητα θα 
χρησιµοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Σε 
περίπτωση που οι συµµετέχουσες τράπεζες δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του σχεδίου, επιβάλλονται 
ορισµένες κυρώσεις, ενώ η παρασχεθείσα ρευστότητα δύναται να ανακληθεί ολικά ή µερικά.  
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44..  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1.1 ∆ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης 

Α. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές της για 
τους επόµενους 12 µήνες. 

Β. Οι ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Γ. ∆εληγιάννης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791) και ∆. Μελάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001) της 
ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON), αναφέρουν σχετικά: «Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία της τράπεζας 
την 30.06.2009, και λαµβάνοντας υπόψη την επικείµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν υπέπεσε στην 
αντίληψή µας οποιοδήποτε θέµα που θα µπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι η Τράπεζα δεν θα µπορέσει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τους επόµενους 14 µήνες από την 4.8.2009, ηµεροµηνία έγκρισης των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 01.01-30.06.2009.» 

 

4.1.2 Ίδια Κεφάλαια & Χρέος  

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα, έχουν βεβαιωθεί για την ορθότητα 
τους από την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton και παρατίθενται στην παρούσα ενότητα µε τη σύµφωνη γνώµη 
της τελευταίας, παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της 
Τράπεζας, σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία των ετησίων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της 30/06/2009.  

 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου ATTICA BANK την 30/6/2009 αναλύεται ως ακολούθως: 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ 
(ποσά σε χιλ. €) 30/6/2009 
Α. ΧΡΕΟΣ  
Α1. Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 1.151.274 
Τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (διατραπεζικός δανεισµός) 1.151.274 
Α2. Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός  193.772 
 Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης  94.674 
 Προνοµιούχες µετοχές (2) 99.098 
Σύνολο χρέους (Α1+Α2) 1.345.046 
Β. Ίδια Κεφάλαια  
 Μετοχικό Κεφάλαιο 47.617 
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 249.611 
Λοιπά Αποθεµατικά (1) 3.999 
 Ίδιες µετοχές (102) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  301.125 

(1) Στα αποθεµατικά δεν περιλαµβάνονται τα «κέρδη εις νέον» ύψους € 27.008,04 χιλ., σύµφωνα µε την παράγραφο 127.1 της 05-054b 
της οδηγίας CESR. Επίσης στα Ίδια Κεφάλαια δεν περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα µειοψηφίας. 

(2) Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 278/19.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 
Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές συνυπολογίζεται στα 
Πρόσθετα Στοιχεία των Βασικών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας (ως «Στοιχεία εξοµοιούµενα µε το Μετοχικό 
Κεφάλαιο (Ν.3723/2008»)). 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  
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Όπως απεικονίζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.06.2009, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, σε 
ενοποιηµένη βάση, ανέρχονταν σε € 301 εκατ. και το χρηµατοοικονοµικό χρέος σε € 1.345 εκατ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου ATTICA 
BANK την 30/6/2009: 

 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  (ποσά σε χιλ. €) 30/6/2009 

Α. Ταµείο και επιταγές εισπρακτέες 82.537  
Β1 ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα  58.689  
Β2.  Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 877.007 
Γ1 Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 2.188  
Γ2 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 260.499 
∆. Συνολική Ταµειακή Ρευστότητα (∆ ) = (Α) + (Β1) +(Β2)+ (Γ1) + (Γ2) 1.280.920  

Ε  Τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (διατραπεζικός δανεισµός)  1.151.274  
ΣΤ Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (Ε) 1.151.274  

 Ζ. Καθαρές Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (ΣΤ) - (∆) (129.646) 

Η. Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 99.098 
Θ Οµολογιακά ∆άνεια 94.674 
Ι Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές ς υποχρεώσεις (Η)+(Θ)  193.772 

Κ Καθαρό Χρέος (Ζ)+ (Ι)  64.126 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, ελεγµένων από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.  

 

4.2 ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
προορίζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας των Κυρίων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων της (Upper Tier I) καθώς η ανάπτυξη των εργασιών και των δραστηριοτήτων της απαιτεί ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση. 

 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται να ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/17.7.2008 
του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διάθεση των 
αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων 
γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Τράπεζας και του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α., 
καθώς και όπου απαιτείται µε τα µέσα που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007. 

Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις του προορισµού των νέων 
κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, τους 
µετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής 
νοµοθεσίας. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεσµεύεται ότι θα προβαίνει σε δηµοσιοποίηση των προνοµιακών 
πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

4.3 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, κατόχων κοινών µετοχών, κατά τη συνεδρίαση της 
8.07.2009, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των 
€38.093.311,20 µε καταβολή µετρητών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 
2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές µετοχές. Ειδικότερα θα εκδοθούν 108.838.032 νέες κοινές ονοµαστικές 
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µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,35 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιµή διάθεσης € 1,40 (στο εξής η «Τιµή 
∆ιάθεσης») για κάθε µία Νέα Μετοχή. Κλάσµατα µετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής 
αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιµής ∆ιάθεσής τους, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού του παθητικού 
«∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε η 
Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων 
µετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί 
πλήρως, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €185.909.950,45, από το οποίο ποσό 
€85.709.950,55 θα αντιστοιχεί στο κοινό µετοχικό κεφάλαιό της και ποσό €100.199.999,90 στο µετοχικό 
κεφάλαιο των προνοµιούχων και θα διαιρείται σε 244.885.573 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
€0,35 εκάστης και 286.285.714 προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστης, αντίστοιχα. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως κάτοχος 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών δυνάµει του ν. 3723/2008 και κάτοχος 
ποσοστού 67,8% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έχει δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του 
κοινού µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. 

Σηµειώνεται ότι το Καταστατικό της Τράπεζας δεν έχει τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλάβει τις αλλαγές που 
επέφερε ο ν. 3604/2007 στον κ.ν. 2190/1920. Συνεπεία αυτού, το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού σχετικά µε 
το δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων µετόχων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
επαναλαµβάνει την διάταξη του προηγούµενου εδαφίου β της παραγράφου 5 και νυν εδαφίου α της 
παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, που προβλέπει ότι «σε κάθε περίπτωση αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους 
σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ των 
κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο», χωρίς 
να προβλέπει περαιτέρω τη δυνατότητα που δίνει το νέο εδάφιο γ της παραγράφου 7 του ως άνω άρθρου 13, 
σύµφωνα µε την οποία, «το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές 
περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του 
προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας 
µόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται στους µετόχους των 
άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν οι νέες µετοχές».  

 

Εξαιτίας του ανωτέρω, η Τράπεζα δεν έχει δικαίωµα εκ του Καταστατικού της να δώσει προτεραιότητα στους 
µετόχους της κατηγορίας µετοχών στην οποία πραγµατοποιείται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στους 
κατόχους κοινών µετοχών της Τράπεζας, να ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησής τους έναντι του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που κατέχει προνοµιούχες µετοχές της Τράπεζας δυνάµει των διατάξεων του ν. 3723/2008, οπότε 
στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν και να ασκήσουν το 
προτιµησιακό τους δικαίωµα από την αρχή όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας, κάτοχοι των κοινών και των 
προνοµιούχων µετοχών της, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο 
της Τράπεζας. 

 

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζας κ. Γ. Ρίζος µε δήλωση του στην από 8.07.2009 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας, που αποφάσισε την παρούσα 
αύξηση, δήλωσε ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν θα µετάσχει και δεν προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώµατά 
προτίµησής του. Στη συνέχεια, η Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των µετόχων κατόχων προνοµιούχων 
µετοχών της Τράπεζας της 9.07.2009, στην οποία παρέστη το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως µοναδικός προνοµιούχος 
µέτοχος, κάτοχος του συνόλου των προνοµιούχων µετοχών της Τράπεζας ενέκρινε: 
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α. Την από 8.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών 
της ATTICA BANK για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών και τροποποίηση του 
σχετικού άρθρου του καταστατικού, έως του ποσού των €38.093.311, , µε την έκδοση 108.838.032 κοινών, 
ονοµαστικών, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστη και µε τιµή διάθεσης 
€1,40 ανά µετοχή.  

β. Την από 8.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών 
της ATTICA BANK περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου. 

γ. Την παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το δικαίωµα προτίµησής του ως προς τις κοινές µετοχές 
που του αναλογούν οι οποίες θα εκδοθούν κατά την παραπάνω αύξηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την άσκηση δικαιώµατος προτίµησης στην ως 
άνω αύξηση υπό την ιδιότητά του ως κατόχου προνοµιούχων µετοχών, όπως εκφράσθηκε από την ως άνω 
δήλωση του εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η από 8.07.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας και το από 31.8.2009 εξουσιοδοτηµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
αποφάσισαν τα ακόλουθα σχετικά µε το δικαίωµα προτίµησης των κατόχων κοινών µετοχών και τη διάθεση των 
αδιάθετων νέων κοινών µετοχών που θα προκύψουν: 

i. οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Μετόχων της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.), τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που 
έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης όπως αυτή θα καθοριστεί και 
ανακοινωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά 
την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α., θα µπορούν να ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στις 
νέες µετοχές µε αναλογία 2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές (στον υπολογισµό των παλαιών 
συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο και οι προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ∆ηµοσίου) 

ii. ταυτοχρόνως, οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας θα µπορούν να προεγγραφούν 
για την κάλυψη των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προτίµησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αναλογία 
5,4229348277 νέες µετοχές που αντιστοιχούν στα µη ασκηθέντα δικαιώµατα προς 10 παλαιές κοινές 
µετοχές, ούτως ώστε να µην επηρεαστεί το υφιστάµενο ποσοστό συµµετοχής τους στο κοινό µετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας (εφεξής «Συµπληρωµατική Εγγραφή»). ∆εδοµένης της προαναφερθείσας 
δήλωσης παραίτησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της συνακόλουθης απόφασης της ως άνω 
Αυτόκλητης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνοµιούχων µετόχων, η ικανοποίηση όσων 
ασκήσουν τη Συµπληρωµατική Εγγραφή πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένη. 

Κατά συνέπεια, η αναλογία συµµετοχής των κοινών µετόχων στο νέο µετοχικό κεφάλαιο θα είναι τελικά 
8 (ήτοι: 2,5770651723 +5,4229348277) _ νέες κοινές µετοχές προς 10 παλαιές κοινές. 

Σηµειώνεται ότι στην κάλυψη των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προτίµησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 
διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. 

iii ∆ικαίωµα Απασχολουµένων. Σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης και 
της Συµπληρωµατικής Εγγραφής, παραµένουν αδιάθετες µετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά 
προτεραιότητα στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της εταιρείες, έως 2.000 
µετοχές ανά απασχολούµενο εφεξής το «∆ικαίωµα των Απασχολουµένων».   

Το δικαίωµα αυτό παρέχεται στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις εταιρείες  του Οµίλου της 
(µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συµπεριλαµβάνονταν στις 
µισθοδοτικές καταστάσεις της 31/8/09 καθώς και σε όσους απασχολούµενους δεν 
συµπεριλαµβάνονταν στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόµιµα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, 
στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών).  
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Σε περίπτωση που ο αριθµός των αδιάθετων µετοχών επαρκεί για να καλύψει την ζήτηση από τους 
απασχολούµενους στην Τράπεζα που προεγγράφονται για την κάλυψη αδιάθετων µετοχών, τότε αυτή 
θα ικανοποιηθεί πλήρως.  

Εφόσον ο αριθµός των αδιάθετων µετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης, αυτοί 
θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν αιτηθεί, µέχρι 
του µέγιστου ορίου των 2.000 µετοχών ανά εργαζόµενο και µέχρι την εξάντληση της ζήτησης. 

iv. Οι υπό την παράγραφο (i) ασκήσαντες δικαιώµατα προτίµησης (δηλαδή, oι εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του 
δικαιώµατος προτίµησης και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 
διαπραγµάτευσής τους στο ΧΑ) ταυτόχρονα µε την εγγραφή τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους (i) και (ii), έχουν δικαίωµα να προεγγράφονται για την απόκτηση 
αδιάθετων µετοχών στην τιµή διάθεσης και εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης 
τους (εφεξής το «∆ικαίωµα Προεγγραφής»).  

Εφόσον µετά από την πλήρη εξάντληση της ζήτησης από τους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις 
θυγατρικές της εταιρείες, εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες µετοχές, τότε αυτές θα κατανεµηθούν 
στους υπό iv. επενδυτές αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν ζητήσει 
και µέχρι την εξάντληση της ζήτησης, σε αριθµό µετοχών, όµως, που δεν θα ξεπερνά το 50% του 
αριθµού των νέων µετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης  που 
κατείχαν κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος ή που αγοράζουν κατά την διαπραγµάτευση 
των δικαιωµάτων προτίµησης στο ΧΑ.  

Οι απασχολούµενοι που άσκησαν το ∆ικαίωµα Απασχολουµένων, έχουν δικαίωµα να προεγγραφούν 
για τυχόν αδιάθετες µετοχές και µε την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό iv.  

v. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και της 
Συµπληρωµατικής Εγγραφής, του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής και του ∆ικαιώµατος Απασχολουµένων, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των 
τυχόν αδιάθετων µετοχών. Σε περίπτωση που υφίστανται αδιάθετες µετοχές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί 
κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920. 

vi. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 8 περ. (γ) του κ.ν. 
2190/1920, όπως τα δικαιώµατα προτίµησης που αντιστοιχούν σε συνολικά 52.481 κοινές µετοχές που 
κατέχονται από την Τράπεζα να πωληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια διαπραγµάτευσης αυτών των 
δικαιωµάτων στο Χ.Α. και περαιτέρω, τα δικαιώµατα προτίµησης που αντιστοιχούν σε συνολικά µία (1) 
κοινή µετοχή που κατέχεται από την Τράπεζα να µην ασκηθούν και να προσαυξήσουν το δικαίωµα των 
λοιπών µετόχων. 

 

Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 136.047.541 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ * 286.285.714 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) ΜΕΤΟΧΩΝ 422.333.255 

ΈΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:  

Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε τελική αναλογία 8 
(ήτοι: 2,5770651723 + 5,4229348277) νέες για κάθε 10 παλαιές 

108.838.032 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  244.885.573 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ * 286.285.714 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  531.171.287 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) €0,35 
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ €1,40 



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  242 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  152.373.244,80 

* Προνοµιούχες, ενσώµατες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιµες από την Τράπεζα µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,35 η 
κάθε µία, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (βάσει του Ν. 3723/2008). 

Σηµειώνεται ότι τα δικαιώµατα προτίµησης της παρούσας αύξησης τα οποία θα διαπραγµατεύονται στο 

ΧΑ θα αφορούν αποκλειστικά στην απόκτηση 2,5770651723 νέων κοινών µετοχών για κάθε 10 παλαιές 

µετοχές. 

 

Οι Νέες Κοινές Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν άϋλη 
µορφή και θα δικαιούνται µέρισµα από τη ενδεχόµενη διανοµή κερδών της χρήσης 2009, σε κάθε περίπτωση 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3723/2008 για όσο χρονικό διάστηµα η Τράπεζα υπάγεται στις 
διατάξεις του εν λόγω νόµου. 

Οι κοινές µετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν και δεν θα 
αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, σε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή σε άλλες 
ισοδύναµες αγορές εκτός της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.  

 

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα έχει κοινές και προνοµιούχες µετοχές. 

Οι κοινές µετοχές της Τράπεζας είναι άυλες ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε ευρώ, 
ονοµαστικής αξίας €0,35 και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Κωδικός Μετοχής ΟΑΣΗΣ: ΑΤΤ). 
Οι µετοχές της Τράπεζας έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του καταστατικού της 
Τράπεζας.  

Την 8.1.2009 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 286.285.714 
προνοµιούχων µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,35 εκάστης, τις οποίες απέκτησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο έπειτα 
από κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων στο πλαίσιο της υπαγωγής της 
Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας και την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης». Οι εν λόγω µετοχές δεν 
µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά. Παρέχουν δε 
τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 προνόµια. Το αντιστοιχούν στις 
µετοχές αυτές µετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς την 02.06.2009.  

Οι κοινές µετοχές της ATTICA BANK διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN (International Security 
Identification Number) της µετοχής της ATTICA BANK είναι GRS001013002. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση 
του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία, Λεωφ. Αθηνών 
110, 104 42 Αθήνα. 

Μονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι µία κοινή ονοµαστική µετοχή. 

 

4.4.1 ∆ικαιώµατα µετόχων  

Το Καταστατικό της Τράπεζας, και ειδικότερα στα άρθρα 7 έως 14, παρουσιάζει το ισχύον πλαίσιο αναφορικά 
µε τις µετοχές της Τράπεζας.  

Η Τράπεζα έχει κοινές και προνοµιούχες µετοχές. Οι κοινές µετοχές της Τράπεζας είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες, 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και άυλες. Καθώς οι κοινές µετοχές της Τράπεζας είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τίτλοι παρά οι µετοχές καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθµούς, 
στα αρχεία της ανώνυµης εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» και παρακολουθούνται µε καταχωρίσεις 
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στα αρχεία αυτά. Μέτοχος της Τράπεζας λογίζεται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του «Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών Α.Ε.». Επειδή οι µετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας επί µιας ή περισσοτέρων 
µετοχών, τα δικαιώµατα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και ελλείψει αυτού θα 
αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι µετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι 
της Τράπεζας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις µετοχές (άρθρο 8 του 
Καταστατικού).  

Περαιτέρω, η Τράπεζα εξέδωσε 286.285.714 προνοµιούχες µετοχές τις οποίες απέκτησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
στο πλαίσιο της υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας 
της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης». Οι εν λόγω 
µετοχές δεν µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά. 
Παρέχουν δε τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 προνόµια.  

Κάθε µέτοχος, όπου και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει την νόµιµη κατοικία του την έδρα της Τράπεζας (άρθρο 13 
του Καταστατικού).  

Στη συνέχεια το καταστατικό κάνει µνεία σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις, απορρέουσες από την κατοχή του 
τίτλου µετοχής, αναφέροντας ότι: i) κάθε µέτοχος βαρύνεται µε τα δικαιώµατα και τα βάρη της µετοχής που 
κατέχει και η Τράπεζα αναγνωρίζει µόνο έναν κύριο της µετοχής (άρθρο 9 παρ. 2), ii) ο κάτοχος µετοχής 
αυτοδίκαια αποδέχεται το καταστατικό της Τράπεζας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10), iii) ο 
µέτοχος ενέχεται µόνο µέχρι την αξία κάθε µετοχής, χωρίς να υποχρεούται σε επιπλέον καταβολή για 
οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 11) και iv) ουδείς από τους καθολικούς, ειδικούς διαδόχους ή δανειστές των µετοχών 
δεν δύναται να προκαλέσει την σφράγιση περιουσίας της Τράπεζας, ούτε να επιδιώξει την διανοµή ή 
εκκαθάρισή της ή να αναµιχθεί στην διοίκησή της (άρθρο 12). 

∆εν υφίστανται µετοχές της Τράπεζας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Οι µετοχές της Τράπεζας είναι 
ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες.  

Οι µετοχές της Τράπεζας είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες πλην των ενεχυρασµένων µετοχών της, οι οποίες 
σύµφωνα µε σχετική από 05.08.2009 βεβαίωση της Τράπεζας κατά την 08.07.2009 ανέρχονταν σε 169.156 
κοινές µετοχές και έχουν ενεχυριασθεί από 28 µετόχους της.  

Η Τράπεζα έχει αποκτήσει, έως σήµερα, 52.482 ίδιες µετοχές µετά από σχετική απόφαση της από 16.04.2008 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και διευκρινίστηκε µε 
σχετικές αποφάσεις της από 20.11.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και της από 26.11.2008 
συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας.  

Οι µετοχές της Τράπεζας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς ή µετατροπής τους. Σύµφωνα µε σχετική από 05.08.2009 
βεβαίωση της, η Τράπεζα δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. Επιπλέον, στο 
µέτρο που γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής 
εκχώρησης και εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της 
Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, ούτε δηµόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του 
µετοχικού κεφαλαίου της κατά τη τρέχουσα χρήση ή τη χρήση του 2008. 

 

∆ικαιώµατα µετόχων: Με την εξαίρεση των προβλεποµένων στο Ν. 3723/2008, τα δικαιώµατα των µετόχων της 
Τράπεζας µεταβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν αποκλίνει από 
τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά µε τα δικαιώµατα των κοινών µετόχων, µε την επιφύλαξη 
των όσων αναφέρονται στην υποενότητα «∆ικαιώµατα Μειοψηφίας».  

 

∆ικαιώµατα προνοµιούχων µετόχων δυνάµει του Ν. 3723/2008:Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως µοναδικός 
προνοµιούχος µέτοχος και σύµφωνα µε τον Ν. 3723/2008 και τις σχετικές ρυθµίσεις του Καταστατικού έχει τα 
ακόλουθα δικαιώµατα: 
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α) δικαίωµα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόµενης µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιµής 
διαθέσεως εκάστης των Προνοµιούχων Μετοχών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο: 

(i) πριν από τις κοινές µετοχές, 

(ii) πριν από τα ποσά µερίσµατος που διανέµονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 
3723/2008 και 

(iii) ανεξαρτήτως διανοµής ποσών µερίσµατος προς τους λοιπούς µετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν 
καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή ενοποιηµένη βάση 
ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόµενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. 

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραµονής του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ως προνοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγκριση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋ-
πόθεση ύπαρξης διανεµητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και 
ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγουµένων χρήσεων ή και αποθεµατικών, εφόσον έχει προηγηθεί 
σχετική απόφαση περί διανοµής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας. Επί ανε-
παρκείας των ως άνω διανεµητέων ποσών, παρέχεται δικαίωµα προνοµιακής (προ των κοινών µετόχων) 
απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. 

β) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν, 
2190/1920. 

γ) δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, µέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως 
πρόσθετο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

δ) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσώπου του ∆ηµοσίου 
στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και πολιτική παροχών προς τον 
Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τους Γενικούς 
∆ιευθυντές και αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή 

εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του ∆.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των 
καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τράπεζας. 

ε) δικαίωµα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τράπεζας και δικαίωµα αρνησικυρίας 
του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη 
απόφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα 

στ) δικαίωµα του εκπροσώπου του ∆ηµοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για 
τους σκοπούς του Ν.3723/2008. 

ζ) δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων µετόχων, σε 
περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση. 

 

∆ικαίωµα µερίσµατος; Στο άρθρο 9 του Καταστατικού αναφέρεται ότι δικαίωµα στο µέρισµα έχουν οι µέτοχοι 
που είναι εγγεγραµµένοι στο βιβλίο µετόχων σε ηµέρα οριζόµενη µε απόφαση της γενικής Συνέλευσης. 
Προσδιορίζεται, επίσης, ότι το προς διανοµή ποσό καταβάλλεται στους µετόχους εντός 2 µηνών από την 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ειδικά, ωστόσο, 
αναφέρεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού ότι τα µερίσµατα, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από 
τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.  

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διανέµεται ετησίως στους µετόχους µιας 
εταιρείας δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 35% των καθαρών κερδών της, αφαιρουµένων των εταιρικών 
βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου (άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920). Το άρθρο 35 
του Καταστατικού της Τράπεζας προβλέπει ότι το διανεµόµενο στους µετόχους πρώτο µέρισµα ισοδυναµεί σε 
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6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Επειδή η ανωτέρω διάταξη του Κ.Ν. 2190/1920 είναι 
αναγκαστικού δικαίου, η εν λόγω διάταξη του Καταστατικού που είναι αντίθετη σε αυτήν, είναι ανίσχυρη.  

Το ποσό του µερίσµατος πρέπει να καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η µη διανοµή 
µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µετά από απόφαση των µετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε πλειοψηφία 
του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, µπορεί να καταβληθεί προµέρισµα εφόσον 
δηµοσιευτούν ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τη διανοµή του 
προµερίσµατος και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προµέρισµα δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Μετά την υπαγωγή δε της Τράπεζας στον Ν. 3723/2008 και για όσο διάστηµα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπει ως 
ελάχιστο ποσοστό το άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν.148/1967. Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου, µάλιστα, έχει το 
δικαίωµα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων.  

 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων της Τράπεζας προβλέπονται στο άρθρο 47 του Καταστατικού που 
επαναλαµβάνει τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, προ της τροποποίησής του από τον Ν. 3604/2007. 
Αναλυτικότερα τα προβλεπόµενα δικαιώµατα είναι τα ακόλουθα: 

• Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων και να ορίζει ηµέρα 
συνεδρίασης αυτής που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα1 ηµέρες από τη χρονολογία της επίδοσης 
της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, ο 
Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για µια φορά µόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
τακτικής ή έκτακτης και να ορίζει ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των 
µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται εκ του 
λόγου αυτού η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσιότητας. Σε αυτή δε, έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει. 

• Με αίτηση των µετόχων2 που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου 
που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε πλήρεις ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται: 

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία 
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Τράπεζα σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους 

                                                

1
 Πλέον µε την τροποποίηση του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 45 ηµέρες. Επίσης προβλέπεται ότι «εάν δεν συγκληθεί γενική 
συνέλευση από το διοικητικό συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από 
τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η 
ηµερήσια διάταξη.» 
2
 Με τη νέα ρύθµιση του άρθρου 39 παρ. 4, προβλέπεται ότι «Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να 
είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18 (του Κ.Ν. 2190/1920).» 
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∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και από 
οποιαδήποτε αιτία υφισταµένη σύµβαση της εταιρείας µε αυτά, 

β) να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, σε όποιο µέτρο 
είναι αυτές χρησιµεύει για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούµενων πληροφοριών για δικαιολογηµένο λόγο της 
αιτιολογίας αναγραφόµενης στα πρακτικά. 

• Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)1 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, 
υποβαλλόµενη στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν 
εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς 
κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες κατά την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 
να αρνηθεί για δικαιολογηµένο ουσιώδη λόγο της αιτιολογίας αναγραφόµενης στα πρακτικά. 

• Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου η 
λήψη απόφασης για κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική 
κλήση. 

• Μέτοχοι της Τράπεζας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τράπεζας από το αρµόδιο δικαστήριο. 

• Μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)2 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου 
δικαιούνται να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο έλεγχο της Τράπεζας εφόσον από την όλη πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εφόσον η αιτούσα µειοψηφία 
εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 

∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό τα ακόλουθα δικαιώµατα µειοψηφίας που έχει θεσπίσει ο Κ.Ν. 
2190/1920:  

• Με αίτηση µετόχων3, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη 
συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 
γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να 
ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη 
δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της εταιρείας. 

Σηµείωση: στην πράξη, όπως φαίνεται και από το υπ’ αριθµ. 1052/29.12.2008 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας, µε το οποίο µετά από σχετικό αίτηµα µετόχου της Τράπεζας προσετέθη θέµα 
προς συζήτηση στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας, το ως 
άνω άρθρο εφαρµόζεται έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό.  

• Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου4, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική 

                                                

1 Με την τροποποίηση πλέον 1/5.  
2 Πλέον 1/5.  
3 Άρθρο 39 παρ. 2.  
4 Άρθρο 39 παρ. 4. 
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συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές 
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Όσες διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας έρχονται σε αντίθεση µε τις νέες ισχύουσες διατάξεις του 
Κ.Ν.2190/1920, επειδή είναι αντίθετες σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, όπως ακριβώς χαρακτηρίζονται τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας, δεν εφαρµόζονται και επίσης, όσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 προβλέπουν 
δικαιώµατα για τους µετόχους έχουν άµεση ισχύ και εφαρµόζονται έστω και αν δεν προβλέπονται από το 
Καταστατικό.  

Σύµφωνα µε τη σχετική από 5.8.2009 Βεβαίωση της Τράπεζας το Καταστατικό της Τράπεζας δεν παραβιάζει τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Σηµειώνεται όµως πως επειδή το Καταστατικό της Τράπεζας δεν έχει 
προσαρµοσθεί ακόµη στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 που τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920, η Τράπεζα αφ’ 
ενός ήδη συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και αφ’ ετέρου 
έχει αποφασίσει να τροποποιήσει το Καταστατικό της στην επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. 

 

∆ικαιώµατα ψήφου: Σε κάθε µετοχή, κοινή ή προνοµιούχα, αντιστοιχεί ένα δικαίωµα ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση των κοινών ή προνοµιούχων Μετόχων της Τράπεζας αντίστοιχα.  

Σύµφωνα µε την από 05.08.2009 Βεβαίωση της Τράπεζας, δεν υφίστανται προνόµια σε µετοχές, ούτε µετοχές 
επικαρπίας, ούτε δεσµεύσεις ή εµπράγµατα βάρη επί µετοχών ή άλλα δικαιώµατα επί αυτών, µε την εξαίρεση 
των 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών που έλαβε το ∆ηµόσιο ενόψει της συµµετοχής της Τράπεζας στον Ν. 
3723/2008 για την ενίσχυση της οικονοµίας.  

∆εν υφίστανται περιπτώσεις µετατρέψιµων κινητών αξιών, ανταλλάξιµων κινητών αξιών ή κινητών αξιών µε 
τίτλους επιλογής (warrants), δικαίωµα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση µε το εγκεκριµένο αλλά όχι 
εγγεγραµµένο κεφάλαιο. 

∆ικαιώµατα προτίµησης: Όπως προβλέπει το άρθρο 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε κάθε περίπτωση 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα 
µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό 
δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 
κεφάλαιο.  

 

∆ικαίωµα στο προϊόν εκκαθάρισης. Όσον αφορά το προϊόν της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 
του Ν. 3723/2008, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως µέτοχος ικανοποιείται 
από το προϊόν εκκαθάρισης προνοµιακά έναντι όλων των άλλων µετόχων. 

 

4.4.2 Φορολογία µερισµάτων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 3697/2008, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των τραπεζών ορίστηκε σε 
25% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή για τις χρήσεις 2008 και 2009. 
Περαιτέρω, προβλέπεται σταδιακή µείωση, κατά µία µονάδα ανά έτος, από τη χρήση 2010 έως και τη χρήση 
2014. Έτσι ορίζεται σε 24% για τη χρήση 2010, σε 23% για τη χρήση 2011, σε 22% για τη χρήση 2012, σε 21% 
για τη χρήση 2013 και, τέλος, σε 20% για τη χρήση 2014 και µετά. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ίδιου 
νόµου, οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των κερδών που διανέµουν µε τη 
µορφή µερισµάτων και προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα εάν η 
καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων τυχόν εφαρµοστέας διεθνούς 
σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.  
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4.4.3 Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

 

Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίας της πώλησης εισηγµένων µετοχών διαφοροποιούνται µε κριτήριο 
τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούµενες µετοχές. Ήτοι:  

α) Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά 

Επιβάλλεται φόρος αυτοτελώς µε συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από την 
πώληση µετοχών της Τράπεζας, οι οποίες µετοχές αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά. Το κέρδος 
από την πώληση υπολογίζεται µε αφαίρεση του κόστους κτήσης των µετοχών από την τιµή πώλησης τους. Ως 
κόστος κτήσης των µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης 
περισσοτέρων της µιας συναλλαγών επί µετοχών της Τράπεζας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαµβάνει χώρα µε 
τη χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των µετοχών. Εάν ο πωλητής είναι 
φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής που τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων ή αλλοδαπή επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία στην Ελλάδα, µε την καταβολή του 10% 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του πωλητή γι’ αυτά τα εισοδήµατα. Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση 
οποιασδήποτε µορφής που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού 
αποθεµατικού σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεµατικού 
τα κέρδη από την πώληση των µετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος µε τις γενικές διατάξεις και από τον 
οφειλόµενο φόρο εκπίπτει το ήδη καταβληθέν 10%. Ειδικότερες διατάξεις υπάρχουν για τη µεταχείριση της 
ζηµίας που ενδεχοµένως να προκύψει από την πώληση των πιο πάνω µετοχών. 

β) Μετοχές που αποκτώνται µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (0,15%) στη πώληση µετοχών της Τράπεζας, οι οποίες 
µετοχές αποκτώνται µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2009. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει το 
πωλητή των µετοχών, επιβάλλεται δε στις χρηµατιστηριακές και στις εξωχρηµατιστηριακές πωλήσεις των εν 
λόγω µετοχών. 

Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω µετοχών απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος όταν ο 
πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω µετοχών τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η 
επιβολή του φόρου εισοδήµατος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εµφανίζει τα κέρδη αυτά σε λογαριασµό 
ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το συµψηφισµό τυχόν ζηµιές που θα προκύψουν στο µέλλον από την 
πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεµατικού ή διάλυσης της 
επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των µετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος κατ΄ 
εκείνο τον χρόνο µε τις γενικές διατάξεις. 
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4.5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Σύµφωνα µε απόφαση της από 8.07.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Τράπεζας, για την άσκηση του δικαιώµατος 
προτίµησης, ορίζεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. ∆ικαιούχοι του δικαιώµατος 
προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είναι όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.), τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που 
έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από 
το ∆.Σ. της Τράπεζας, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής 
τους στο Χ.Α. Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης ταυτίζεται µε την προθεσµία άσκησης του 
δικαιώµατος προτίµησης δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας 
σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 . 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, θα ορισθεί από το ∆.Σ. της Τράπεζας εντός του 
προβλεποµένου από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών χρονικού διαστήµατος 
και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον ηµερήσιο Τύπο.  

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. της 
Τράπεζας. Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώµατος 
προτίµησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ηµερήσιο Τύπο.  

Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα σχετικά µε της διαδικασία συµµετοχής στην παρούσα 
αύξηση: 

α) Μέτοχος, κάτοχος 18 παλαιών κοινών µετοχών κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων 
στην παρούσα αύξηση (record date), δηλαδή κάτοχος 18 δικαιωµάτων προτίµησης: εφόσον ο µέτοχος 
αποφασίσει να ασκήσει όλα τα δικαιώµατά του, έχει το δικαίωµα απόκτησης νέων µετοχών σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός δικαιωµάτων Χ 2,5770651723 : 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος π.χ. 18 δικαιωµάτων προτίµησης θα αποκτήσει 4,64 Νέες Μετοχές (δηλαδή 18 Χ 
2,5770651723 : 10 = 4,63871731014 νέες µετοχές) 

Επίσης δεδοµένου ότι στην ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων ο ανωτέρω µέτοχος ήταν κάτοχος 18 
µετοχών και άσκησε πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης, µπορεί να συµµετάσχει στην συµπληρωµατική 
εγγραφή, ήτοι δικαιούται να λάβει νέες κοινές µετοχές που το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε να µην αγοράσει. 
Ειδικότερα, η κατοχή των 18 παλαιών µετοχών του παρέχει το δικαίωµα απόκτησης νέων αδιάθετων µετοχών 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός µετοχών Χ 5,4229348277: 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος π.χ. 18 παλαιών µετοχών θα αποκτήσει 9,76 Νέες Μετοχές (δηλαδή 18 Χ 5,4229348277 : 10 
= 9,76128268986 νέες µετοχές)  

Ο µέτοχος συνολικά εγγράφεται για 4,64 + 9,76 = 14,39 µετοχές, αλλά λόγω του γεγονότος ότι δεν εκδίδονται 
κλάσµατα µετοχών, η εγγραφή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στις 14,0 µετοχές.  

Συνεπώς συνολικά, ο µέτοχος θα καταβάλει € 19,60 (14 Χ € 1,40) για την αγορά 14 νέων κοινών µετοχών.  

Πρακτικά, ο µέτοχος που ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης και πραγµατοποιεί συµπληρωµατική 
εγγραφή αποκτά 8 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές που κατέχει. 

Επιπλέον, ο ίδιος µέτοχος που άσκησε πλήρως τα δικαιώµατα εγγραφής του, δικαιούται να συµµετάσχει στην 
προεγγραφή των αδιάθετων µετοχών, καταβάλλοντας επιπλέον κεφάλαια για όσες τυχόν αδιάθετες µετοχές 
επιθυµεί να αποκτήσει. ∆εν υφίσταται ποσοτικός περιορισµός στη ζήτηση αδιάθετων µετοχών.  



 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ATTICA BANK  250 

 

Η τιµή διάθεσης των νέων τυχόν αδιάθετων µετοχών διατηρείται στα €1,40. Συνεπώς εάν ο µέτοχος επιθυµεί να 
εκφράσει ενδιαφέρον για π.χ. 5 νέες αδιάθετες µετοχές θα πρέπει να καταβάλλει  - δεσµεύσει € 7,0 (δηλαδή 5 Χ 
€ 1,40 = €7,0). 

Σηµειώνεται ότι σε αντίθεση µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή, 
όπου η κατανοµή των µετοχών που ζητούνται είναι εγγυηµένη, στην προεγγραφή δεν είναι σε καµία περίπτωση 
δεδοµένη η κατανοµή όσων µετοχών ζητηθούν από τους επενδυτές. Ειδικότερα, οι επενδυτές θα ικανοποιηθούν 
αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν ζητήσει και µέχρι την εξάντληση της 
ζήτησης, όµως υφίσταται όριο κατανοµής ίσο µε το 50% επί των νέων µετοχών που απέκτησε ο επενδυτής από 
την άσκηση των δικαιωµάτων του. ∆ηλαδή στο ανωτέρω παράδειγµα στον επενδυτή που έχει ασκήσει 18 
δικαιώµατα προτίµησης, θα κατανεµηθεί µέγιστος αριθµός αδιάθετων µετοχών από την προεγγραφή 50% Χ 18 
Χ 2,5770651723 : 10 = 2,32 µετοχές, ήτοι 2 µετοχές. Στις προεγγραφές που ενδεχοµένως δεν ικανοποιηθούν 
πλήρως, τα δεσµευµένα κεφάλαια επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές. 

Εφιστάται η προσοχή στους µετόχους που επιθυµούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώµατά τους και να 
αποκτήσουν 8 νέες για κάθε 10 παλαιές µετοχές, να µην προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες δικαιωµάτων µέσω 
του Χ.Α. προκειµένου να στρογγυλοποιήσουν τη συµµετοχή τους ώστε να αποφύγουν κλασµατικά υπόλοιπα, 
διότι η αγορά δικαιώµατος προτίµησης στο Χ.Α. αφορά το δικαίωµα απόκτησης 2,5770651723 νέων µετοχών 
για κάθε 10 παλαιές. 

 

β) Μέτοχος, κάτοχος 18 παλαιών κοινών µετοχών κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων 
στην παρούσα αύξηση (record date), αγοράζει επιπλέον 12 δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 

διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α.: σύµφωνα µε το παράδειγµα (α) ανωτέρω  ο µέτοχος δικαιούται να αποκτήσει 
14 νέες µετοχές που αντιστοιχούν στις 18 παλαιές µετοχές του ενώ η η αγορά των επιπλέον 12 δικαιωµάτων 
προτίµησης δίνει το δικαιώµατα απόκτησης νέων µετοχών σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός δικαιωµάτων Χ 2,5770651723 : 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος π.χ. 12 δικαιωµάτων προτίµησης θα αποκτήσει 3 Νέες Μετοχές (δηλαδή το ακέραιο τµήµα 
του υπολογισµού 12 Χ 2,5770651723 : 10 = 3,09 νέες µετοχές) καταβάλλοντας το ποσό των € 4,20 (δηλαδή 3 Χ 
€ 1,40 = €4,20). 

Συνολικά, ο µέτοχος θα καταβάλει το πόσο των € 23,80 (€19,60+€4,20) για την αγορά (14+3) 17 νέων µετοχών, 
πλέον τ της αξίας των δικαιωµάτων που αγόρασε µέσω του Χ.Α.  

Επιπλέον, ο κάτοχος δικαιωµάτων προτίµησης που άσκησε πλήρως αυτά τα δικαιώµατα, δικαιούται να 
συµµετάσχει στην προεγγραφή των αδιάθετων µετοχών, καταβάλλοντας επιπλέον κεφάλαια για όσες τυχόν 
αδιάθετες µετοχές επιθυµεί να αποκτήσει. ∆εν υφίσταται ποσοτικός περιορισµός στη ζήτηση αδιάθετων 
µετοχών. Η τιµή διάθεσης των νέων τυχόν αδιάθετων µετοχών διατηρείται στα €1,40. Συνεπώς εάν επιθυµεί να 
προεγγραφεί για π.χ. 5 νέες αδιάθετες µετοχές θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των € 7,0 (δηλαδή 5 Χ € 1,40 = 
€7,0).  

Σηµειώνεται ότι σε αντίθεση µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή, 
όπου η κατανοµή των µετοχών που ζητούνται είναι εγγυηµένη, στην προεγγραφή δεν είναι σε καµία περίπτωση 
δεδοµένη η κατανοµή όσων µετοχών ζητηθούν από τους επενδυτές. Ειδικότερα, οι επενδυτές θα ικανοποιηθούν 
αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν ζητήσει και µέχρι την εξάντληση της 
ζήτησης, όµως υφίσταται όριο κατανοµής ίσο µε το 50% επί των νέων µετοχών που απέκτησε ο επενδυτής από 
την άσκηση των δικαιωµάτων του. ∆ηλαδή στο ανωτέρω παράδειγµα στον επενδυτή που έχει ασκήσει 18+12 = 
30 δικαιώµατα προτίµησης, θα κατανεµηθεί µέγιστος αριθµός αδιάθετων µετοχών από την προεγγραφή 50% Χ 
30 Χ 2,5770651723 : 10 = 3,87 µετοχές, ήτοι 3 µετοχές. Στις προεγγραφές που ενδεχοµένως δεν ικανοποιηθούν 
πλήρως, τα δεσµευµένα κεφάλαια επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές. 
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γ) Μέτοχος, κάτοχος 18 παλαιών κοινών µετοχών κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων 
(record date), ο οποίος πούλησε µέσω του Χ.Α. 11 δικαιώµατα προτίµησης και επιθυµεί να συµµετάσχει 
στην παρούσα αύξηση µε τα υπόλοιπα 7 δικαιώµατα προτίµησης, τα οποία θα δεσµεύσει και θα ασκήσει 
πλήρως::   

Η άσκηση των 7 δικαιωµάτων προτίµησης, παρέχει στο µέτοχο το δικαίωµα απόκτησης νέων µετοχών σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός δικαιωµάτων Χ 2,5770651723 : 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος των 7 δικαιωµάτων προτίµησης θα αποκτήσει 1,80 Νέες Μετοχές (δηλαδή 7 Χ 2,5770651723 
: 10 = 1,80394562061 νέες µετοχές) 

Επίσης, για τις 7 µετοχές, για τις οποίες άσκησε τα δικαιώµατα προτίµησης, ο µέτοχος έχει τη δυνατότητα 
συµπληρωµατικής εγγραφής, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός µετοχών Χ 5,4229348277: 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος 7 παλαιών µετοχών θα αποκτήσει 3,79 Νέες Μετοχές (δηλαδή 7 Χ 5,4229348277 : 10 = 
3,79605437939 νέες µετοχές).  

Ο µέτοχος συνολικά εγγράφεται για 1,80 + 3,79 = 5,59 µετοχές, αλλά λόγω του γεγονότος ότι δεν εκδίδονται 
κλάσµατα µετοχών, η εγγραφή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στις 5,0 µετοχές.   

Συνεπώς συνολικά, ο µέτοχος θα καταβάλει € 7,00 (5 Χ € 1,40) για την αγορά 5 νέων κοινών µετοχών.  

Επιπλέον, για τις υπολοιπόµενες 11 παλαιές µετοχές των οποίων τα δικαιώµατα προτίµησης πωλήθηκαν, ο 
µέτοχος έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει στην συµπληρωµατική εγγραφή, ήτοι δικαιούται να λάβει νέες µετοχές 
που το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε να µην αγοράσει. Ειδικότερα, η κατοχή των 11 παλαιών µετοχών (των 
οποίων το δικαίωµα προτίµησης πώλησε) δίνει στο µέτοχο το δικαίωµα απόκτησης νέων αδιάθετων µετοχών 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός µετοχών Χ 5,4229348277: 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος 11 παλαιών µετοχών θα αποκτήσει 5 Νέες Μετοχές (δηλαδή το ακέραιο τµήµα του 
υπολογισµού 11 Χ 5,4229348277 : 10 = 5,96 νέες µετοχές) καταβάλλοντας € 7,00 (δηλαδή 5 Χ € 1,40 = €7,00). 

Συνολικά, ο επενδυτής θα καταβάλλει € 14,00 (€7,00+€7,00) για την αγορά (5+5) 10 νέων µετοχών.  

Η κατοχή των 11 παλαιών µετοχών δε συνεπάγεται άλλο δικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου. Επίσης, λόγω της µερικής ρευστοποίησης των αρχικών 18 δικαιωµάτων προτίµησης δεν υφίσταται 
δικαίωµα συµµετοχής στην προεγγραφή.   

 

δ) Μέτοχος, κάτοχος 18 παλαιών κοινών µετοχών κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων 

(record date), ο οποίος πούλησε µέσω του Χ.Α. όλα τα δικαιώµατα προτίµησης (δηλ. και τα 18): εφόσον 
την ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων ο επενδυτής είχε 18 παλαιές µετοχές δικαιούται να συµµετάσχει στην 
Συµπληρωµατική Εγγραφή, ήτοι δικαιούται να λάβει νέες µετοχές που το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε να µην 
αγοράσει. Ειδικότερα, η κατοχή των 18 παλαιών µετοχών δίνει το δικαίωµα απόκτησης νέων αδιάθετων µετοχών 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός µετοχών Χ 5,4229348277: 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος π.χ. 18 παλαιών µετοχών θα αποκτήσει 9 Νέες Μετοχές (δηλαδή το ακέραιο τµήµα του 
υπολογισµού 18 Χ 5,4229348277 : 10 = 9,76 νέες µετοχές) καταβάλλοντας € 12,60 (δηλαδή 9 Χ € 1,40 = 
€12,60). 

Η κατοχή των 18 παλαιών µετοχών χωρίς κανένα δικαίωµα προτίµησης δεν συνεπάγεται άλλο δικαίωµα 
συµµετοχής στην αύξηση.  

ε) Επενδυτής, ο οποίος κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων (record date) δεν κατέχει 

µετοχές ATTICA BANK αλλά αγοράζει 12 δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής 
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τους στο Χ.Α. και τα ασκεί πλήρως: η αγορά δικαιωµάτων προτίµησης δίνει το δικαιώµατα απόκτησης νέων 
µετοχών σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

Νέες Μετοχές = Αριθµός δικαιωµάτων Χ 2,5770651723 : 10 

∆ηλαδή ο κάτοχος π.χ. 12 δικαιωµάτων προτίµησης θα αποκτήσει 3 Νέες Μετοχές (δηλαδή το ακέραιο 
τµήµατου υπολογισµού 12 Χ 2,5770651723 : 10 = 3,09 νέες µετοχές) καταβάλλοντας € 4,20 (δηλαδή 3 Χ € 1,40 
= €4,20).  

Επιπλέον, ο κάτοχος δικαιωµάτων προτίµησης που άσκησε πλήρως αυτά τα δικαιώµατα, δικαιούται να 
συµµετάσχει στην προεγγραφή των αδιάθετων µετοχών, καταβάλλοντας επιπλέον κεφάλαια για όσες τυχόν 
αδιάθετες µετοχές επιθυµεί να αποκτήσει. ∆εν υφίσταται ποσοτικός περιορισµός στη ζήτηση αδιάθετων 
µετοχών. Η τιµή διάθεσης των νέων τυχόν αδιάθετων µετοχών διατηρείται στα €1,40. Συνεπώς εάν επιθυµεί να 
προεγγραφεί για π.χ. 5 νέες αδιάθετες µετοχές θα πρέπει να καταβάλει € 7,0 (δηλαδή 5 Χ € 1,40 = €7,0).  

Σηµειώνεται ότι σε αντίθεση µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή, 
όπου η κατανοµή των µετοχών που ζητούνται είναι εγγυηµένη, στην προεγγραφή δεν είναι σε καµία περίπτωση 
δεδοµένη η κατανοµή όσων µετοχών ζητηθούν από τους επενδυτές. Ειδικότερα, οι επενδυτές θα ικανοποιηθούν 
αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών που θα έχουν ζητήσει και µέχρι την εξάντληση της 
ζήτησης,  όµως υφίσταται όριο κατανοµής ίσο µε το 50% επί των νέων µετοχών που απέκτησε ο επενδυτής από 
την άσκηση των δικαιωµάτων του. ∆ηλαδή στο ανωτέρω παράδειγµα στον επενδυτή που έχει ασκήσει 12 
δικαιώµατα προτίµησης, θα κατανεµηθεί µέγιστος αριθµός αδιάθετων µετοχών από την προεγγραφή 50% Χ 12 
Χ 2,5770651723 : 10 = 1,55 µετοχές, ήτοι 1 µετοχή. Στις προεγγραφές που ενδεχοµένως δεν ικανοποιηθούν 
πλήρως, τα δεσµευµένα κεφάλαια επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές. 

Σηµειώνεται ότι στα ανωτέρω παραδείγµατα η στρογγυλοποίηση των κλασµάτων µετοχών πραγµατοποιείται 

προς τα «κάτω».  

Για την αγορά µιας νέας κοινής µετοχής της ATTICA BANK απαιτείται η κατοχή ή η αγορά 4 δικαιωµάτων 
παλαιών µετοχών.  

Η έναρξη άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα πραγµατοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα από τον 
Κανονισµό του Χ.Α. µέσα σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων. 
Τα δικαιώµατα προτίµησης είναι µεταβιβάσιµα και θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθόλη την περίοδο 
άσκησης και µέχρι και τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Οι κάτοχοι 
δικαιωµάτων προτίµησης θα ασκούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως 
στα καταστήµατα της Τράπεζας ή µέσω του εξουσιοδοτηµένου χειριστή του λογαριασµού αξιών τους, 
προσκοµίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωµάτων της «Ε.Χ.Α.Ε», µε καταβολή του αντιτίµου των νέων µετοχών 
(Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεµατοφύλακας), για τις οποίες έχουν δικαίωµα να εγγραφούν σε µετρητά σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση. 

Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωµάτων της «Ε.Χ.Α.Ε», οι µέτοχοι θα απευθυνθούν: 

i. Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν 
βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό στο Σύστηµα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και  

ii. Στην «Ε.Χ.Α.Ε» αν οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν µέσω του δικτύου 
της Τράπεζας και όχι µέσω του χειριστή τους, θα προσκοµίζουν στα καταστήµατα της Τράπεζας την αστυνοµική 
τους ταυτότητα, τον αριθµό του φορολογικού τους µητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη 
σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων για Άσκηση ∆ικαιώµατος Προτίµησης, την οποία θα αναζητούν από 
τον χειριστή του λογαριασµού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό 
του Σ.Α.Τ.). 
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Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι µέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν 
επίσης: α) τον αριθµό µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο ΣΑ.Τ. και γ) τον 
εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών. 

Όσοι συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µέσω του δικτύου της, θα 
καταβάλουν µετρητοίς την αξία των µετοχών που δικαιούνται και θα λάβουν γραµµάτιο είσπραξης ως 
αποδεικτικό της άσκησης του προτιµησιακού τους δικαιώµατος. Το εν λόγω γραµµάτιο σε καµιά περίπτωση δεν 
είναι διαπραγµατεύσιµο ή µεταβιβάσιµο.  

Τα δικαιώµατα προτίµησης τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των εγγραφών 
αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νοµικών προσώπων µε βάση τα 
στοιχεία ΣΑΤ ή / και τα δηµογραφικά στοιχεία του εγγραφόµενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα 
αντιµετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 

Η κατανοµή των νέων µετοχών στους επενδυτές δεν εξαρτάται από το σε ποια Τράπεζα/ΑΧΕΠΕΥ υποβλήθηκαν 
οι αιτήσεις εγγραφής. 

Συγχρόνως µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους προτίµησης, οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών 

της Τράπεζας που θα επιλέξουν να ασκήσουν την Συµπληρωµατική Εγγραφή (βλέπε ενότητα 4.3 «Όροι 

Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου») µέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι µέσω του χειριστή τους, θα 

υποβάλουν έγγραφη δήλωση στα καταστήµατα της Τράπεζας και µε την ταυτόχρονη καταβολή του 

συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες µετοχές του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τις 

οποίες ασκούν αυτό το δικαίωµα. Για την άσκηση της Συµπληρωµατικής Εγγραφής, οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να προσκοµίσουν στα καταστήµατα της Τράπεζας την αστυνοµική τους ταυτότητα, τον αριθµό 

του φορολογικού τους µητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι 

µέτοχοι κατά την άσκηση της Συµπληρωµατικής Εγγραφής θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον 

αριθµό µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο ΣΑ.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτηµένο 

χειριστή του λογαριασµού αξιών. 

Η διενέργεια Συµπληρωµατικής Εγγραφής από τους κατόχους µετοχών της Τράπεζας την ηµεροµηνία 
προσδιορισµού των δικαιούχων (record date), δεν προϋποθέτει την ολική ή µερική άσκηση από αυτούς των 
δικαιωµάτων προτίµησης.  

Σηµειώνεται ότι στη Συµπληρωµατική Εγγραφή δεν έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν, όσοι επενδυτές δεν 
κατείχαν καµία µετοχή της Τράπεζας, την 09/09/2009, ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων (record date). 

Η ικανοποίηση της συµπληρωµατικής εγγραφής πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένη λόγω της µη άσκησης των 
δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Περαιτέρω, συγχρόνως µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης και 
της Συµπληρωµατικής Εγγραφής (εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησής τους), οι κάτοχοι 
δικαιωµάτων προτίµησης θα µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής. Σε περίπτωση που ∆ικαίωµα 
Προεγγραφής ασκηθεί, όχι µέσω των χειριστών, αλλά µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας, τότε απαιτείται 
υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των 
κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες µετοχές για τις οποίες ασκείται αυτό το δικαίωµα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης των κατόχων µετοχών της Τράπεζας, 
οι Απασχολούµενοι στην Τράπεζα θα µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα των Απασχολούµενων δια της 
υποβολής έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της Τράπεζας και µε την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των 
κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες µετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωµα.  

Οι ασκήσαντες το ∆ικαίωµα των Απασχολούµενων και οι ασκήσαντες το ∆ικαίωµα Προεγγραφής θα 
ικανοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο εφόσον προκύψουν αδιάθετες µετοχές έπειτα από την άσκηση των 
δικαιωµάτων προτίµησης και της Συµπληρωµατικής Εγγραφής. Ο ακριβής αριθµός αδιάθετων µετοχών που θα 
αποκτήσουν οι ασκήσαντες τα ως άνω ∆ικαιώµατα θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας, ενώ τα 
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καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων µετοχών θα 
επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες τα ως άνω ∆ικαιώµατα. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, της Συµπληρωµατικής Εγγραφής, 
του ∆ικαιώµατος Απασχολουµένων και του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας 
θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων µετοχών. Σε περίπτωση που 
υφίστανται αδιάθετες µετοχές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως 
το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α 
του Κ.Ν.2190/1920. 

Η Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών µέσω 
του Ηλεκτρονικού ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α. 

Σε περίπτωση δηµοσίευσης συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 
3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση νέων µετοχών δύναται να υπαναχωρήσουν από 
την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος. 

Σηµειώνεται ότι µετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τη 
σχετική καταχώρηση αυτής στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της για οποιοδήποτε λόγο.  

 

4.6 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:  

Ηµεροµηνία Γεγονός 

01/09 Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

03/09 Έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης 

03/09 
Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης 
των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 

04/09 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

04/09 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και 
των Συµβούλων) 

07/09 Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης  

09/09 Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων (record date) 

11/09 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

11/09 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

21/09 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 

25/09 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

29/09 Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 

01/10* Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

02/10 
Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της 
Τράπεζας 

05/10 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του ∆.Σ. του Χ.Α. της ανωτέρω ηµεροµηνίας 

 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται 
να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση. 

Για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η οποία παρέχεται µετά την υποβολή από την Τράπεζα και τον έλεγχο από τις 
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αρµόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης αναφορικά µε την τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας που αναφέρεται στο 
µετοχικό κεφάλαιό της. 

 

4.7 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώµατα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
διαφηµιστικές καταχωρήσεις, εκτύπωση και διανοµή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, 
αµοιβές και δαπάνες ελεγκτικών οίκων, δαπάνες νοµικών συµβούλων και δαπάνες Συµβούλων Έκδοσης) 
εκτιµώνται ως ακολούθως: 

 (ποσά σε χιλ. €)  

Αµοιβές Συµβούλων Έκδοσης, ορκωτών ελεγκτών και νοµικών συµβούλων 200 

∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου & Ε.Χ.Α.Ε. 248 

Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 39 

Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισµού 38 

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 381 

∆ιάφορα Έξοδα  150 

ΣΥΝΟΛΟ 1.056 

 

4.8 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) 

Σχετικά µε τη συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, οι βασικοί µέτοχοι της ATTICA BANK, Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχουν δηλώσει στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας ότι θα συµµετάσχουν στην εν λόγω 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ασκώντας πλήρως τα δικαιώµατά τους καθώς και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή.  

Τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας επιφυλάχθηκαν για το εάν θα 
ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωµα προτίµησης κατά την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και εάν θα 
συµµετάσχουν κατά τη διάθεση των αδιάθετων µετοχών της Τράπεζας ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς, 
πλην του κ. Σταθόπουλου που δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει το σύνολο των προτιµησιακών του 
δικαιωµάτων στην επικείµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τόσο ως νυν µέτοχος όσο και ως 
εργαζόµενος µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση (κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) της 
Τράπεζας, κατά την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.07.2009 και µετά την ολοκλήρωση της 
παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί µέτοχοι θα ασκήσουν εξ ολοκλήρου τα 
δικαιώµατα προτίµησής τους και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Μέτοχοι 

Κατά την 8/7/2009 Μετά την παρούσα αύξηση 

Αριθµός  
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου 

** Ποσοστό 

Αριθµός  
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου 

** Ποσοστό 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  57.690.736 57.690.736 42,40% 103.843.325 103.843.325 42,40% 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  
 29.453.795 29.453.795 21,65% 53.016.831 

53.016.831 
21,65% 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 25.952.063 25.952.063 19,08% 46.713.713 

46.713.713 

19,08% 

Λοιποί Μέτοχοι 22.950.947 22.950.947 *** 16,87% 41.311.704 
 

41.311.704 *** 16,87% 
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Σύνολο 136.047.541 136.047.541 100,00% 
 

244.885.573 
 

244.885.573 
 

100,00% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

**Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και την Απόφαση 1/434 /03.07.2007 της Ε.Κ. 

*** Η Τράπεζα κατέχει 52.482 Ίδιες µετοχές στις οποίες δεν αναλογούν δικαιώµατα ψήφου.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση (κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) της 
Τράπεζας, µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι θα ασκήσουν εξ 
ολοκλήρου τα δικαιώµατα προτίµησής τους και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή µόνο οι βασικοί µέτοχοι της 
Τράπεζας, ΕΤΑΑ-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε τις 
υπόλοιπες µετοχές να µένουν αδιάθετες επιτυγχάνοντας έτσι µερική κάλυψη της αύξησης.  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Μέτοχοι 

Κατά την 8/7/2009 Μετά την παρούσα αύξηση 

Αριθµός 
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου** Ποσοστό 

Αριθµός  
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου** Ποσοστό 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  57.690.736 57.690.736 42,40% 103.843.325 103.843.325 

45,84% 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 29.453.795 29.453.795 21,65% 53.016.831 
 

53.016.831 
23,41% 

 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ  25.952.063 25.952.063 19,08% 46.713.713 

 
46.713.713 

20,62% 
 

Λοιποί Μέτοχοι 22.950.947 22.950.947 *** 16,87% 22.950.947 
 

22.950.947 *** 
10,13% 

 

Σύνολο 136.047.541 136.047.541 100,00% 
 

226.524.816 
 

226.524.816 
100% 

 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

**Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και την Απόφαση 1/434 /03.07.2007 της Ε.Κ. 

*** Η Τράπεζα κατέχει 52.482 Ίδιες µετοχές στις οποίες δεν αναλογούν δικαιώµατα ψήφου.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση (κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου) της 
Τράπεζας, µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι θα ασκήσουν εξ 
ολοκλήρου τα δικαιώµατα προτίµησής τους και τη Συµπληρωµατική Εγγραφή οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας, 
ΕΤΑΑ-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, ενώ οι λοιποί παλαιοί 
µέτοχοι, θα ασκήσουν εξ ολοκλήρου µόνο τα δικαιώµατα προτίµησής τους στις νέες µετοχές µε αναλογία 
2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές µετοχές µε τις υπόλοιπες µετοχές να µένουν αδιάθετες επιτυγχάνοντας έτσι 
µερική κάλυψη της αύξησης:  

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Μέτοχοι 

Κατά την 8/7/2009 Μετά την παρούσα αύξηση 

Αριθµός 
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου ** Ποσοστό 

Αριθµός  
Κοινών 
Μετοχών 

∆ικαιώµατα 
Ψήφου ** Ποσοστό 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  57.690.736 57.690.736 42,40% 103.843.325 103.843.325 44,68% 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
 29.453.795 29.453.795 21,65% 53.016.831 53.016.831 22,81% 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 25.952.063 25.952.063 19,08% 46.713.713 46.713.713 20,10% 
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Λοιποί Μέτοχοι 22.950.947 22.950.947 *** 16,87% 28.865.556 28.865.556 *** 12,42% 

Σύνολο 136.047.541 136.047.541 100,00% 232.439.425 232.439.425 100,00% 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

**Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και την Απόφαση 1/434 /03.07.2007 της Ε.Κ. 

*** Η Τράπεζα κατέχει 52.482 Ίδιες µετοχές στις οποίες δεν αναλογούν δικαιώµατα ψήφου. 

 

Στο πλαίσιο της υπαγωγής της Τράπεζας στο µέτρο του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης» 
και της από 8.01.2009 αποφασισθείσας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, η Τράπεζα προχώρησε στην 
έκδοση 286.285.714 προνοµιούχων µετοχών, ενσώµατων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιµων 
από την Τράπεζα µετοχών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, οι οποίες αναλήφθηκαν, εξ 
ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δυνάµει και σχετικής διµερούς σύµβασης. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω 
προνοµιούχες µετοχές δεν είναι δεκτικές εισαγωγής στο Χ.Α. 

 

 

4.9 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Η ∆ικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση 
µε την Τράπεζα υπό την παρατήρηση ότι η ∆ικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες έχει κατά καιρούς 
παράσχει νοµική υποστήριξη στην Τράπεζα, στους κυρίους µετόχους της Τράπεζας ή/και συνδεδεµένων µε 
αυτούς ή/και µε την Τράπεζα προσώπων (υπό την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920), 
παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε αυτά τα πρόσωπα και ενδέχεται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες στο µέλλον. 

 

Η Grant Thornton και οι εταίροι ή συνεργάτες της, δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή 
σχέση µε την Τράπεζα και τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες. 

 

Η Alpha Bank και η Eurobank EFG Telesis Finance ως Σύµβουλοι Έκδοσης, δεν έχουν συµφέροντα, τα οποία 
δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εκτός από την αµοιβή που θα 
λάβουν για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους ως Σύµβουλοι Έκδοσης (Ενότητα 4.7 µε τίτλο «∆απάνες 
Έκδοσης»), όπως επίσης και τις τυχόν σχέσεις και συναλλαγές που δύνανται να έχουν δύο χρηµατοοικονοµικοί 
όµιλοι, στα πλαίσια άσκησης των τρεχουσών δραστηριοτήτων τους. 

 


