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Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

   Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στους αναγνώστες, πριν προβούν 

σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή, ή άλλη συναλλαγή µε την Τράπεζα, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και η έκθεση ελέγχου 

του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010

 1.235  1.213 Καθαρά έσοδα από τόκους  2.039  2.103 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 162  254 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  292 363  1.821  2.238 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες  3.286 3.606

- - Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  30 37  23.965  29.483 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  6.988 5.159

 7  9 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  28  34 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην

 20  102 Έσοδα από µερίσµατα  6  7  94  200 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  503 638

(55)  65 Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών (51)  78  1.950  1.725 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  1.818 1.440

(56)  76 Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους (19)  84  36.087  43.539 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  48.094 56.268

 17  1 Λοιπά λειτουργικά έσοδα  1  24  1.052  2.205 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων  3.185 3.369

 1.330  1.720 Λειτουργικά έσοδα  2.326  2.730  1.492  2.055 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων  2.206 3.429

(674) (762) Λειτουργικά έξοδα (1.198) (1.280)  3.402  4.379 Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου  5.992 9.765

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς  2.946  2.926 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     

 656  958 κινδύνους και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις  1.128  1.450  6  5 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  8 14

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια  232  296 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  736 829

(1.086) (1.003) και απαιτήσεις πελατών (1.333) (1.273)  96  61 Επενδύσεις σε ακίνητα  568 408

Ζηµιές αποµείωσης από έκθεση  73  106 Άυλα πάγια στοιχεία  465 734

(5.874) -                     σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου (6.012) -                      2.566  1.154 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  2.973 1.529

-                     -                     Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας (236) -                     75.782 90.372 Σύνολο ενεργητικού 76.822 87.188

(332) -                     Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις (501) -                     

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-                     -                     σε συγγενείς επιχειρήσεις (1) (0)  3.372 8.332 Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  1.043 1.144

(6.636) (45) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (6.955)  177  34.549 25.173 Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  34.888 25.480

 3.044 2.689 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  3.013 2.681

 1.330  10 Φόρος εισοδήµατος  1.316 (60)  26.864 40.522 Υποχρεώσεις προς πελάτες  32.459 44.435

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από  4.337 8.032 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις  2.671 5.389

(5.306) (35)                 συνεχιζόµενες δραστηριότητες (5.639) 117                 3.626 509 Λοιπές υποχρεώσεις  1.873 1.965

75.792 85.257 Σύνολο υποχρεώσεων 75.947 81.094

 151 (48)                 Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  143 (33)                 

(5.155) (83)                 Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (5.496) 84                  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1.228 1.481 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές  1.228 1.481

-                     -                     Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους  12 16                   950 950 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές  950 950

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που  1.448 1.450 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  1.448 1.450

(5.155) (83)                 αναλογούν στους µετόχους (5.508) 68                  (4.380) 444 Λοιπά αποθεµατικά (3.763) 1.113

-                     -                     Μείον: ίδιες µετοχές (11) (13)

 744 790 Υβριδικά κεφάλαια-προνοµιούχοι τίτλοι  745 791

(9,4659) (0,4260) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο ανά µετοχή-Βασικά (10,1274) (0,1458) -                     -                     ∆ικαιώµατα τρίτων  278 322

(10) 5.115 Σύνολο  875 6.094

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες 

(9,7421) (0,2915) δραστηριότητες ανά µετοχή - Βασικά (10,3895) (0,0852)  75.782 90.372 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  76.822 87.188

Σηµειώσεις:

1. Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας η οποία είναι µέλος του Οµίλου EFG περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ολικής ενοποίησης, στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενεργής 

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 2.

(5.155) (83) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (5.496)  84 3.

 122 (177) ∆.Λ.Π. 39 αποθεµατικό αναπροσαρµογής  407 (199)

(2) (3) Συναλλαγµατικές διαφορές  38 (28) 4.

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα, 

(5.035) (263) µετά από φόρους (5.051) (143)

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρο 

που αναλογεί σε:

Μετόχους

(5.185) (217) -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (5.216) (128)

150                (46)                 -από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 153                (29)                 

∆ικαιώµατα τρίτων

-                     -                     -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 12                  14

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010

5.

5.115 5.486 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανουαρίου 6.094 6.314

(5.155)            (83)                 Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (5.496)            84

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 

120                (180)               απευθείας στην καθαρή θέση 445                (227)               

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές 6.

-                     -                     στους µετόχους µειοψηφίας (10)                 (15)                 

(149)               (109)               Προνοµιούχες µετοχές/προνοµιούχοι τίτλοι (149)               (108)               7.

Εξαγορές/Μεταβολές ποσοστού συµµετοχής 8.

67                  -                     σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις (3)                   48                  

(7)                   (3)                   (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών, µετά από φόρους (5)                   (6)                   

(1)                   4 Λοιπά (1)                   4                    

(10)                 5.115             Ίδια κεφάλαια 31 ∆εκεµβρίου 875                6.094             

έξοδα € 779εκ. και έσοδα € 944εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές του Οµίλου µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές € 9,1εκ., 

απαιτήσεις € 15εκ., υποχρεώσεις € 43εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,4εκ., έξοδα € 1,5εκ. και έσοδα € 0,5εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές 

€ 274εκ., ληφθείσες εγγυητικές επιστολές € 321εκ., έξοδα € 15εκ. και έσοδα € 13εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως 

τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχουν ανέλεγκτες χρήσεις από 1 έως 8 έτη.

Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν 809,010 µε αξία κτήσης € 11εκ. 

οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011 λόγω µη σηµαντικότητας αναφέρονται στη σηµείωση 27 των οικονοµικών  καταστάσεων 

του Οµίλου.

α) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. β) Από τις θυγατρικές τράπεζες του Οµίλου: i) η Bancpost S.A. (Ρουµανία) έχει 

ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2010, (ii) η Eurobank EFG Cyprus Ltd έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, (iii) οι Eurobank 

EFG Bulgaria A.D. και Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A. έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007 και (iv) η Eurobank 

EFG A.D. Beograd (Σερβία) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006. Οι υπόλοιπες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου 

καταστάσεις για πρώτη φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν η αποκτηθείσα εταιρεία Chamia Enterprises Company Ltd, η νεοϊδρυθείσα EFG 

ενοποιήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 αλλά δεν περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της 31 ∆εκεµβρίου 2010 οι εταιρείες NEU II 

Retail Services Ltd που συγχωνεύτηκε µε την Eurobank EFG Cyprus Ltd στο τέταρτο τρίµηνο του 2011, (ii) Eurobank EFG Asset 

Sp. z.o.o. και EFG Leasing Poland Sp. z.o.o. που αποτελούν µέρος των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην Πολωνία, η πώληση των οποίων 

2011 καθώς και η Karta II Plc που ιδρύθηκε το τρίτο τρίµηνο του 2011 και (ii) Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιήθηκε στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 αλλά δεν περιλαµβανόταν στην ενοποίηση της 31 ∆εκεµβρίου 2010 η εταιρεία Femion Ltd που αποκτήθηκε το πρώτο 

τρίµηνο του 2011, (γ) Οι εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι οι εξής: (i) Eurocredit 

Τράπεζα Όµιλος

Τράπεζα Όµιλος

Η έκβαση των υφιστάµενων επίδικων υποθέσεων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και 

του Οµίλου.

Στην ενοποίηση της 31 ∆εκεµβρίου 2011 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Στις σηµειώσεις παρατίθενται πληροφορίες για το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό τους κεφάλαιο, 

ανέρχεται σε 44,7%.

η έδρα των εταιρειών αυτών καθώς και η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε. (α) Οι εταιρείες που συµπεριλήφθηκαν στις οικονοµικές 

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

εξής: απαιτήσεις € 20.567εκ., υποχρεώσεις € 13.197εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές € 8.236εκ., ληφθείσες εγγυητικές επιστολές € 280εκ., 

(viii) Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε. που συγχωνεύτηκε µε την Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. το πρώτο τρίµηνο του 2011 και (ix) BD 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας και του Οµίλου.

αναγνωρίστηκε το πρώτο τρίµηνο του 2011 (βλ. σηµ. 9), (vii) ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ. που συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα το πρώτο τρίµηνο του 2011, 

ολικής ενοποίησης, στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενεργής 

µητρικής εταιρείας του εν λόγω Οµίλου. Με στοιχεία της 31 ∆εκεµβρίου 2011 η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A. κατέχει 

έµµεσα ποσοστό 43,6% των µετοχών µε ψήφο και των δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας, ενώ το συνολικό ποσοστό του Οµίλου EFG 

Istanbul Portfoy Yonetimi A.S. και η νεοϊδρυθείσα εταιρεία ειδικού σκοπού Anaptyxi II Plc, (β) (i) Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης 

Property Holdings Ltd, NEU III Property Holdings Ltd, IMO Rila E.A.D. και IMO Central Office E.A.D. που ιδρύθηκαν το πρώτο τρίµηνο του 

Management A.Ε.Π.Ε.Υ. που συγχωνεύτηκε µε την Eurobank EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. στο τέταρτο τρίµηνο του 2011, (iii) Themeleion V Mortgage

Finance Plc και Themeleion VI Mortgage Finance Plc που ρευστοποιήθηκαν το τρίτο τρίµηνο του 2011, (iv) Saturn Finance Plc που

ρευστοποιήθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2011, (v) Eurobank EFG Fin and Rent Α.Ε. που συγχωνεύτηκε µε την EFG Eurobank Ergasias

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις A.E. το δεύτερο τρίµηνο του 2011, (vi) EFG Poldystrybucja Sp. z.o.o., EFG Property Services Polska 

Financial Limited που πωλήθηκε το τέταρτο τρίµηνο του 2011 και (δ) Οι εταιρείες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

(σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων) οι οποίες εδρεύουν σε χώρες όπου προβλέπεται από τη νοµοθεσία 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν στην Τράπεζα 7.209 (2010: 9.840 περιλαµβανοµένων 

των δραστηριοτήτων στην Πολωνία) και στον Όµιλο 19.156 (2010: 22.717 περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων στην Πολωνία).

Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 426εκ., υποχρεώσεις € 403εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές 

(10)                 5.115             Ίδια κεφάλαια 31 ∆εκεµβρίου 875                6.094             

9.

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 10.

31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2010

11.

1.650             201                Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες 1.757             3.832             

1.141             720                Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 377                (1.448)            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες

(3.861)            (7.325)            χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3.026)            (2.436)            12.

Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών 

-                     -                     στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (35)                 (5)                   

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

(1.070)            (6.404)            και ισοδύναµα χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (927)               (57)                 

37                  (312)               Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες 36 (312)               

(30)                 286 Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες (29)                 286

Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες 

-                     (55)                 χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -                     (55)                 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 13.

7                    (81)                 ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 7                    (81)                 

3.235             9.720             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.044             4.182             

2.172             3.235             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.124             4.044             

απαιτήσεις € 15εκ., υποχρεώσεις € 43εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,4εκ., έξοδα € 1,5εκ. και έσοδα € 0,5εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές 

€ 0,1εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,4εκ., έξοδα € 1,1εκ. και έσοδα € 0,3εκ.

Το Φεβρουάριο του 2011, ο Όµιλος, σύναψε επενδυτική συµφωνία για στρατηγική συνεργασία µε την Raiffeisen Bank International AG ("RBI") 

σχετικά µε τις δραστηριότητές του στην Πολωνία. Βάσει των όρων της συµφωνίας ο Όµιλος αναγνώρισε στις 31 Μαρτίου 2011 την 

της Τράπεζας µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές € 8,5εκ., απαιτήσεις € 15εκ., υποχρεώσεις € 31εκ., εκδοθείσες εγγυήσεις 

Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα.

Τραπεζών και εκτιµά τις κεφαλαιακές τους ανάγκες λαµβάνοντας υπ' όψιν τόσο την επίπτωση του PSI+ όσο και το δυσµενές οικονοµικό 

κεφαλαιακή στήριξη ύψους € 4,2 δις, η οποία θα φέρει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου πάνω από το 8%. 

που δηµιουργούν ή αποδεσµεύουν ίδια κεφάλαια που προσµετρώνται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) και/ή µειώνουν το σύνολο 

αρχές, η τελευταία εκ των οποίων ελήφθη στις 23 Ιανουαρίου 2012. Στις 3 Απριλίου 2012, η Alpha Bank συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

περιβάλλον για τα επόµενα τρία έτη. Το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) έχει δεσµευτεί έναντι του Οµίλου να παρέχει 

πώληση των δραστηριοτήτων του στην Πολωνία. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, το κέρδος που προέκυψε, ύψους € 151εκ. (µετά από φόρους), 

περιλαµβάνεται στα κέρδη της χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 15 και 

Τράπεζα Όµιλος

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

17 της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα.

για τις 26 Απριλίου 2012 για να εγκρίνει την παύση της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο τραπεζών και να ανακαλέσει τις αποφάσεις της από 

ανταλλαγής οµολόγων (PSI+) και περαιτέρω πληροφόρηση για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 

παρατίθενται στη σηµείωση 5 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατά την τρέχουσα περίοδο εξετάζει τη βιωσιµότητα των Ελληνικών 

Οµίλου.

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος συνεχίζει την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες 

του σταθµισµένου ενεργητικού. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 6, 34 και 39 των οικονοµικών καταστάσεων του 

Στις 15 Νοεµβρίου 2011, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Eurobank EFG και της Alpha Bank ενέκριναν τη συγχώνευση των δύο 

τραπεζών. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελούσε υπό την προϋπόθεση της λήψης των εγκρίσεων από τις αρµόδιες Ελληνικές εποπτικές 

15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 42 και 45 των οικονοµικών καταστάσεων της 

Την 9 Απριλίου 2012, ο Όµιλος σύναψε συµφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Τουρκία η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί 

το φθινόπωρο του 2012. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη σηµείωση 27 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

Η Τράπεζα και ο Όµιλος αναγνώρισαν το 2011 ζηµιά αποµείωσης € 5.641 εκ. και € 5.779 εκ., προ φόρων αντίστοιχα, για τα ΟΕ∆ και

 τους λοιπούς τίτλους που ανταλλάχθηκαν το 2012 σύµφωνα µε το πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής χρεωστικών τίτλων, όπως 

συµφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονοµικών της Ευρωζώνης στις 21 Φεβρουαρίου 2012. Οι κύριοι όροι του προγράµµατος εθελοντικής 

Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης του προγράµµατος ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+), την 21 Φεβρουαρίου 2012 οι υπουργοί 

οικονοµικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν τη διάθεση € 50 δις από το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση 
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