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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Παρουσία µέσω θυγατρικών

ΛΟΝΔΙΝΟ
Υποκατάστηµα

EΛΛΑΔΑ
400 Καταστήµατα

558 Συνολικά σηµεία παρουσίας
Χορηγήσεις €37,4 δισ.

ΚΥΠΡΟΣ
1 Καταστήµα

Χορηγήσεις €106 εκατ.

ΠΟΛΩΝΙΑ
248 Καταστήµατα

254 Συνολικά σηµεία παρουσίας
Χορηγήσεις €1,7 δισ.

101 Καταστήµατα
106 Συνολικά σηµεία παρουσίας

Χορηγήσεις €848 εκατ.

ΣΕΡΒΙΑ

237 Καταστήµατα
255 Συνολικά σηµεία παρουσίας

Χορηγήσεις €3,1 δισ.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

224 Καταστήµατα
233 Συνολικά σηµεία παρουσίας

Χορηγήσεις €2,4 δισ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

75 Καταστήµατα
78 Συνολικά σηµεία παρουσίας

Χορηγήσεις €334 εκατ.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ
36 Καταστήµατα

Χορηγήσεις €715 εκατ.

Όµιλος Eurobank EFG: Πάνω από 1.500 σηµεία παρουσίας
και 22.000 άτοµα προσωπικό, σε µια αγορά 200 εκατοµµυρίων ανθρώπων.

Στοιχεία µε 31/12/2007
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Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Εκτελεστικής Επιτροπής

  Μιχάλης Γ. Βλασταράκης (9)
 Γενικός Διευθυντής 
 Δικτύου Καταστηµάτων

  Ευάγγελος Ι. Κάββαλος (8)
 Γενικός Διευθυντής    
 Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων

 Γεώργιος Π. Μαρίνος (10)
 Γενικός Διευθυντής 
 Corporate Banking

 Φωκίων Χρ. Καραβίας (11)
 Γενικός Διευθυντής    
 Διεθνών Κεφαλαιαγορών
  
 Νικόλαος Κ. Παυλίδης (12)
 Γενικός Διευθυντής    
 Εργασιών, Τεχνολογίας και Οργάνωσης 
 και Μέλος Δ.Σ.

 P. Giorgio Pradelli (13)
 Γενικός Διευθυντής 
 Διεθνών Δραστηριοτήτων

  Γεώργιος Κ. Γόντικας* (1)
 Eπίτιµος Πρόεδρος Δ.Σ.

 Ξενοφών Κ. Νικήτας* (2)
 Πρόεδρος Δ.Σ.

 Νικόλαος Κ. Νανόπουλος (7)
 Διευθύνων Σύµβουλος και  
 Μέλος Δ.Σ.

 Νικόλαος Β. Καραµούζης (3)
 Αναπληρωτής Διευθύνων
 Σύµβουλος Wholesale Banking  
 και Μέλος Δ.Σ.

  Μιχάλης Η. Κολακίδης (6)
 Αναπληρωτής Διευθύνων
 Σύµβουλος Risk Management 
 και Μέλος Δ.Σ.

  Βύρων Ν. Μπαλλής (4)
 Αναπληρωτής Διευθύνων
 Σύµβουλος Retail Banking  
 και Μέλος Δ.Σ.

  Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου (5)
 Γενικός Διευθυντής 
 Finance & Strategy 
 και Γραµµατέας Δ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

* Μέλη Επιτροπής 
  Στρατηγικού Σχεδιασµού µόνον.
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Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου
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Καθαρά Κέρδη Οµίλου (f εκατ.)

2002

196

Μέση Ετήσια Αύξηση 34%

273

2003

340

2004

501

2005

644

2006

851

2007

2006

Καθαρά Κέρδη από τη Νέα Ευρώπη

28,7

(3,5)

72,6

115,2303%

2007
Συνολικά Κέρδη
Πλην Πολωνίας & Ουκρανίας

Αξιολογήσεις
  Αξιολόγηση Eurobank EFG Προοπτική Αξιολόγηση Ελλάδος

MOODY’S Aa3 / P-1 / C+ Θετική Α1

STANDARD & POOR’S A- / A-2 Σταθερή Α

FITCH A / F1 / B-2 Σταθερή Α
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Eurobank EFG - Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία 2007
  2007 2006 Δ% Νέα Ευρώπη

 Σύνολο Ενεργητικού  x68,4δισ. x53,8δισ. 27,1% x14,3δισ.

 Σύνολο Χορηγήσεων  x46,7δισ. x34,9δισ. 33,7% x9,3δισ.

 Σύνολο Καταθέσεων  x36,2δισ. x27,7δισ. 30,5% x5,4δισ.

  2007 2006 Δ% Νέα Ευρώπη

 Καθαρά Έσοδα από Τόκους x2.004 x1.597 25,5% x443

 Καθαρά Έσοδα Προµηθειών 

 από Τραπεζικές Εργασίες  x558 x447 24,9% x177

 Καθαρά Έσοδα Προµηθειών 

 από µη Τραπεζικές Εργασίες x78 x57 32,4% x2

 Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα x2.817 x2.233 26,1% x638

 Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες x1.354* x1.062 27,5% x484

 Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους x401 x344 16,3% x70

 Κέρδη προ φόρων µετά δικ. Μειοψ. x1.053* x825 27,6% x75

 Καθαρά Κέρδη x8511 x6442 x32,1% x73

   2007  2006

 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου  3,3%  3,3%

 Δείκτης Κόστους προς Έσοδα  48,1%  47,5%

 Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%)  2,40%  2,76%

 Δείκτης Κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων  92,1%  89,3%

 Προβλέψεις προς δάνεια (%)  1,01%  1,14%

 Δείκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I)  9,2%3  8,5%

 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας   12,2%3  10,4%

 Αποδοτικότητα Ενεργητικού µετά από φόρους  1,4%1  1,3%2

 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικ. µειοψ. 23,5%1  23,0%2

 Κέρδη ανά Μετοχή (x)  1,67 1  1,29 2

 

   2007  2006

 Καταστήµατα και σηµεία εξυπηρέτησης πελατών  1.523  1.312

  Ελλάδα 558  520

  Νέα Ευρώπη 963  790

  Λονδίνο 1  1

  Λουξεµβούργο 1  1

 Ανθρώπινο Δυναµικό  22.109  17.866

  Ελλάδα 10.284  9.701

  Νέα Ευρώπη 11.825  8.165

Στοιχεία
Ισολογισµού

Χρηµατο-
οικονοµικοί
Δείκτες

Δίκτυο &
Ανθρώπινο
Δυναµικό

1  Εξαιρουµένης της έκτακτης φορολόγησης των χρηµατοοικονοµικών κερδών (x16,6 εκατ.) και της συνεισφοράς προς τους πυρόπληκτους (x20 εκατ.) 
2  Εξαιρουµένης της έκτακτης φορολόγησης των αποθεµατικών (x43 εκατ.)
3  Σύµφωνα µε τη Βασιλεία ΙΙ
* Εξαιρουµένης της συνεισφοράς προς τους πυρόπληκτους (x20 εκατ.)

Αποτελέσµατα
Χρήσεως
(Ποσά σε 
x εκατ.)
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Ιανουάριος 
Η Eurobank EFG ανακηρύσσεται Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2007 από το διεθνούς φήµης 
περιοδικό Global Finance και Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα (2007) στον τοµέα του Private Banking από το 
περιοδικό Euromoney, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά.

Φεβρουάριος
Ολοκληρώνεται η εξαγορά του 99,34% του µετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής Universal Bank.

Εγκαινιάζεται το Πρόγραµµα «Δωρεάν Συναλλαγές», που καταργεί τις σχετικές χρεώσεις προς νοικοκυριά και 
ελεύθερους επαγγελµατίες στην Ελλάδα.

Μάρτιος
Οι όµιλοι Eurobank EFG και Tekfen προχωρούν σε στρατηγική συµµαχία µε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 
70% της Tekfenbank. Η Tekfenbank µετονοµάσθηκε σε Eurobank Tekfen το Δεκέµβριο.

Απρίλιος
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας εγκρίνει τη διανοµή συνολικού µερίσµατος x0,92 ανά 
µετοχή για τη χρήση του έτους 2006, αυξηµένου κατά 23% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Ολοκληρώνεται η νοµική συγχώνευση των τραπεζών Eurobank EFG και Nationalna Štedionica Banca στη Σερβία 
– ο νέος οργανισµός µετονοµάζεται σε Eurobank EFG Štedionica.

Μάιος
Η Eurobank EFG επαναφέρει και αναβαθµίζει την έννοια του Ταµιευτηρίου στην Ελλάδα. Το νέο προϊόν 
«Μεγάλο Ταµιευτήριο» προσφέρει επιτόκιο 3% από το πρώτο Ευρώ,  ανεξαρτήτως του ποσού κατάθεσης και 
χωρίς επιβαρύνσεις και έξοδα.

Ιούνιος
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας διoρίζει τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Λαµπρόπουλου.

Η Eurobank EFG µεταστεγάζει τα κεντρικά της γραφεία στο Μέγαρο του Ιδρύµατος Μποδοσάκη.
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Ιούλιος
Η Postbank ανακηρύσσεται «Τράπεζα της Χρονιάς» στη Βουλγαρία από την εφηµερίδα «Pari».

Αύγουστος
Ξεκινά η οργανική ανάπτυξη του Οµίλου στην Κύπρο, µε ένα κατάστηµα της Eurobank EFG στη Λευκωσία και 
τη µετέπειτα ίδρυση της θυγατρικής Eurobank EFG Cyprus, µε επίκεντρο τις εργασίες wholesale, international 
και private banking, καθώς και institutional asset management.

Ανακοινώνεται πρόγραµµα ενίσχυσης x60 εκατ. για τους πυρόπληκτους πολίτες και νοµούς από το 
Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Eurobank EFG.

Σεπτέµβριος
Ολοκληρώνεται µε επιτυχία η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή µετρητών και 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία δύο νέες µετοχές για κάθε 15 παλαιές και τιµή 
διάθεσης x20 ανά µετοχή. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε x1,2 δισ.

Οκτώβριος
Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον κ. Μιχάλη Κολακίδη στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος 
Συµβούλου.

Νοέµβριος
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας εγκρίνει τη διανοµή προµερίσµατος χρήσεως 2007, x0,32 ανά 
µετοχή. Το προµέρισµα συνολικού ποσού x167 εκατ. είναι µεγαλύτερο κατά 23% έναντι του συνολικού 
προµερίσµατος που είχε χορηγηθεί το 2007. Για πρώτη φορά, οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα 
επανεπένδυσης του προµερίσµατος.

Ολοκληρώνεται η νοµική και λειτουργική συγχώνευση των τραπεζών Postbank και DZI στη Βουλγαρία, υπό 
το σήµα Postbank.

Δεκέµβριος
Η Eurobank EFG επιλέγεται, για πέµπτη φορά, ως «Τράπεζα της Χρονιάς 2007» για την Ελλάδα, από το 
διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό όµιλο των Financial Times.

Η Bancpost ανακηρύσσεται «Τράπεζα της Χρονιάς» για τη Ρουµανία από το περιοδικό Bucharest Business 
Week, καθώς και καλύτερα διοικούµενη τράπεζα στο πλαίσιο των βραβείων “Best Managed Banks in Central 
and Eastern Europe” από το περιοδικό Euromoney.



  

Γράµµα προς τους Μετόχους
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Αγαπητοί  Μέτοχοι,

Το 2007 ήταν χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα και αστάθεια στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό 
περιβάλλον και έντονες διακυµάνσεις στις χρηµατιστηριακές αγορές. Τα προβλήµατα που ξεκίνησαν από την 
κρίση στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης στις Η.Π.Α., επέδρασαν αρνητικά 
στη διεθνή αγορά τιτλοποιηµένων αξιών και στις αποτιµήσεις των σχετικών οµολόγων, προκαλώντας επίσης 
αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην κτηµαταγορά και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών των Η.Π.Α.  Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα, µεγάλες αµερικανικές επενδυτικές τράπεζες αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί 
οργανισµοί, να αναγκασθούν να προχωρήσουν σε σηµαντικού ύψους διαγραφές και αρνητικές αποτιµήσεις. 
Αφενός, οι συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και αφετέρου οι υψηλές τιµές του πετρελαίου αλλά και 
άλλων βασικών πρώτων υλών που τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις, έχουν πολλαπλασιάσει τους φόβους 
για επιβράδυνση ή και ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας, που θα επηρεάσει σηµαντικά και την ανάπτυξη της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Ειδικά για την ευρωζώνη, οι προβλέψεις για το ρυθµό ανάπτυξής της το 2008 
αναπροσαρµόζονται προς τα κάτω.  Εντούτοις, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και ο δυναµισµός που παρουσιάζουν 
οι µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική 
της παγκόσµιας οικονοµίας και αποτελούν ένα σοβαρό αντίβαρο στην επιβράδυνση που επιδεικνύουν οι πιο 
ώριµες οικονοµίες. 

Η ελληνική οικονοµία, αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τη διεθνή, δεν µένει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις. Οι 
υψηλές τιµές του πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών έχουν οδηγήσει σε άνοδο το κόστος παραγωγής και 
διακίνησης, προκαλώντας σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις.  Υπό τις συνθήκες αυτές, δηµιουργούνται 
προϋποθέσεις επιδείνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, όπως φαίνεται και από τη 
σηµαντική επιδείνωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που διαµορφώθηκε στο 14,1% 
ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2007. 

Εντούτοις, και κατά το 2007, η ελληνική οικονοµία πέτυχε να διατηρήσει το ισχυρό πλεονέκτηµα του υψηλού 
ρυθµού ανάπτυξης που διαµορφώθηκε στο 4% περίπου, παραµένοντας αισθητά υψηλότερος από τον ήδη 
επιβραδυνόµενο ρυθµό ανάπτυξης της ευρωζώνης. Η αβεβαιότητα στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, ο 
κίνδυνος επιβράδυνσης των µεγάλων οικονοµιών και οι πληθωριστικές πιέσεις που επανεµφανίζονται, 
καθιστούν ακόµα πιο έντονες τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία και ακόµα πιο επιτακτική 
την ανάγκη για την ταχεία προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών που 
διευρύνθηκε το 2007 στο 14,1% του Α.Ε.Π. υπογραµµίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι επενδύσεις µε 
αιχµή την κινητοποίηση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας µπορούν να τονώσουν την προσφορά και να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη και ενεργοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Η αξιοποίηση των 
προγραµµάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τα µεγάλα έργα υποδοµής, η προώθηση των 
αποκρατικοποιήσεων και η επέκτασή τους σε δίκτυα και υποδοµές, η απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελµάτων, καθώς και η ανάπτυξη των νέων µορφών επενδύσεων στο πλαίσιο των Συµπράξεων Δηµόσιου 
και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν δυνατότητες µε έντονη αναπτυξιακή δυναµική. Περαιτέρω, η αποτελεσµατική 
διαχείριση των µεγάλων προκλήσεων στο µέτωπο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, είναι αναγκαία 
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προϋπόθεση για τη βελτίωση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της παραγωγικότητας της οικονοµίας, τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης  και την προσέλκυση επενδύσεων.  
Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις, διασφαλίζονται οι όροι για τη διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στο 
µέλλον, σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό και ταχύτατα µεταβαλλόµενο.

Οι δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν µέσα στο 2007 στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 
επηρέασαν και την εγχώρια τραπεζική αγορά καθώς προκάλεσαν δυσλειτουργίες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές 
µε άµεσο επακόλουθο την αύξηση του κόστους χρήµατος.  Οι ελληνικές τράπεζες όµως δεν επλήγησαν ευθέως 
από τη δυσµενή συγκυρία, καθώς δεν είχαν επενδύσεις σε αµερικανικούς τίτλους ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων, CDOs και CLOs, έχοντας επιδείξει υπεύθυνη και συντηρητική διαχείριση κινδύνων.  Αντίθετα, η 
στρατηγική που εν γένει έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους στην εγχώρια αγορά αφενός και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους αφετέρου. Η 
στρατηγική αυτή, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν το 2007, είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση 
των υψηλών ρυθµών αύξησης µεγεθών και κερδοφορίας συνολικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ο 
ανταγωνισµός οξύνθηκε περαιτέρω µε σηµαντικά οφέλη για τους πελάτες των τραπεζών. Επιπλέον, η 
περαιτέρω επέκταση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζών εκτός των συνόρων, διασφαλίζει στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αναβάθµισης του περιφερειακού ρόλου της χώρας µας 
στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στηρίζει µακροπρόθεσµα την κερδοφορία τους.

Για τον Όµιλο Eurobank EFG, το 2007 ήταν ακόµα µία χρονιά δυναµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ισχυρής οργανικής κερδοφορίας και εξαιρετικών επιδόσεων σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων µας.  
Ήταν επίσης χρονιά σηµαντικών έργων ανασυγκρότησης και βελτίωσης των υποδοµών µας στο εξωτερικό.

Με δυναµισµό και διορατικότητα, αναπτυχθήκαµε σε στέρεες βάσεις και έχουµε σήµερα δηµιουργήσει έναν 
διεθνή, σύγχρονο και κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό οργανισµό µε έδρα την Ελλάδα και ηγετική παρουσία και 
επιτυχηµένη δραστηριότητα σε οκτώ χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (Νέας Ευρώπης).  Το ενεργητικό του Οµίλου µας ανέρχεται σήµερα σε  x68 δισ. και τα εποπτικά 
κεφάλαια σε x5,7 δισ.  Έχουµε αναπτύξει συνολικά ένα δίκτυο που ξεπερνά τις 1.500 µονάδες (καταστήµατα, 
επιχειρηµατικά κέντρα και σηµεία πώλησης) εντός και εκτός Ελλάδος απασχολώντας πάνω από 22.000 άτοµα.  
Μόνο το 2007 δηµιουργήσαµε 266 νέες µονάδες εντός και εκτός Ελλάδος.  Ειδικά στο εξωτερικό, 
δραστηριοποιούµαστε µέσα από ένα δίκτυο 963 µονάδων απασχολώντας περίπου 12.000 άτοµα. 

Στην εγχώρια αγορά, τη χρονιά που πέρασε, εδραιώσαµε περαιτέρω την ηγετική µας παρουσία.  
Αναπτύσσοντας πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους τοµείς, και δίνοντας έµφαση στην 
ποιότητα, κερδίζουµε συνεχώς µερίδια αγοράς και χτίζουµε µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και 
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας. Με γνώµονα τις ανάγκες του πελάτη, παρουσιάσαµε σειρά καινοτόµων 
πρωτοβουλιών που δηµιούργησαν νέα δεδοµένα στο τραπεζικό περιβάλλον, όπως οι «Δωρεάν Συναλλαγές», 
το «Μεγάλο Ταµιευτήριο», η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε δέκα καταστήµατα. Ταυτόχρονα 
εκσυγχρονίσαµε τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών µας αναβαθµίζοντας περαιτέρω τις σχέσεις µας µαζί 
τους.

Παράλληλα, συνεχίσαµε να επεκτεινόµαστε δυναµικά εκτός των συνόρων και να εδραιώνουµε την περιφερειακή 
µας παρουσία. Μεταφέροντας το επιτυχηµένο επιχειρηµατικό µας µοντέλο στο εξωτερικό, επιτυγχάνουµε 
υψηλούς ρυθµούς αύξησης εργασιών και κερδίζουµε την εµπιστοσύνη των τοπικών αγορών σε συνθήκες 
εντονότατου ανταγωνισµού µε τους µεγαλύτερους διεθνείς τραπεζικούς οµίλους. Οι προοπτικές διαγράφονται 
θετικές καθώς, παρά τις όποιες συγκυριακές µακροοικονοµικές ανισορροπίες, οι ταχύτατα αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χαρακτηρίζονται από αυξανόµενα επίπεδα διαθέσιµου 
εισοδήµατος και χαµηλό βαθµό διείσδυσης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι 
δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αναµένεται να αποτελέσουν ισχυρό µοχλό ανάπτυξης του Οµίλου µας τα 
επόµενα χρόνια, µε στόχο το 2010 να συνεισφέρουν πάνω από το 35% των ενοποιηµένων καθαρών κερδών.

Τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώσαµε τις εξαγορές των τραπεζών Tekfenbank που µετονοµάσαµε σε Eurobank 
Tekfen στην Τουρκία και Universal Bank στην Ουκρανία, που είχαν εξαγγελθεί την προηγούµενη χρονιά, και 
εισήλθαµε δυναµικά στην τραπεζική αγορά της Κύπρου.  Στη Βουλγαρία επιτύχαµε σε πολύ σύντοµο χρονικό 
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διάστηµα τη νοµική και λειτουργική συγχώνευση της DZI Bank µε την Postbank.  Η Postbank διαθέτει πλέον το 
τρίτο µεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα µε πάνω από 224 καταστήµατα και εννέα επιχειρηµατικά κέντρα.  Στη Σερβία 
ολοκληρώσαµε τη  λειτουργική συγχώνευση µε τη Nacionalna Štedionica Banka. Στο τέλος του 2007, η νέα 
ενοποιηµένη τράπεζα που µετονοµάσθηκε σε Eurobank EFG Štedionica, αριθµούσε 101 καταστήµατα και πέντε 
επιχειρηµατικά κέντρα.  
Στη Ρουµανία, συνεχίστηκε η ανάπτυξη του δικτύου της Bancpost, το οποίο στο τέλος του έτους αριθµούσε 237 
καταστήµατα και 16 επιχειρηµατικά κέντρα. Στην Πολωνία, το δίκτυο καταστηµάτων Polbank EFG, που ξεκίνησε 
τη λειτουργία του στις αρχές του 2006, συνέχισε την ταχύτατη οργανική του επέκταση, διπλασιάζοντας τα 
καταστήµατα και σηµεία πώλησης, από 130 την προηγούµενη χρονιά σε 254.  Στην Τουρκία, η Eurobank Tekfen, 
µε 36 καταστήµατα-επιχειρηµατικά κέντρα, διπλασίασε τους όγκους της µέσα σε εννιά µήνες και συνεχίζει 
δυναµικά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Στην Ουκρανία, συνεχίστηκε η ανάπτυξη του δικτύου της 
Universal Bank µε 75 καταστήµατα και τρία επιχειρηµατικά κέντρα στο τέλος του 2007, από 33 που προϋπήρχαν 
κατά την εξαγορά της τράπεζας. Στην Κύπρο, ξεκινήσαµε µε επιτυχία την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών και 
τη διαχείριση περιουσίας θεσµικών και µεγάλων ιδιωτών πελατών. 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου µας, ιδιαίτερα µάλιστα σε µια απαιτητική συγκυρία και σε συνθήκες έντονου 
ανταγωνισµού, πιστοποιούν την ικανότητά µας να αναθεωρούµε, να κατακτούµε, αλλά και να υπερβαίνουµε τους 
φιλόδοξους στόχους µας.

Συγκεκριµένα, τα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν, µόνον από οργανικές πηγές, κατά 32,1% σε σχέση µε 
το 2006 και διαµορφώθηκαν σε x851 εκατ. (εξαιρουµένων των έκτακτων φόρων και της συνεισφοράς στους 
πυρόπληκτους), έναντι του ήδη αυξηµένου και αναθεωρηµένου στόχου των x820 εκατ.  Σηµαντική υπήρξε η 
συµβολή των θυγατρικών της Νέας Ευρώπης που συνεισέφεραν καθαρά κέρδη x73 εκατ. έναντι στόχου 
x60 εκατ.   

Στις Χορηγήσεις διατηρήσαµε την ηγετική µας παρουσία αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό µας κατά περίπου 
x12 δισ. ή 34%, σ’ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.  Στο τέλος του 2007, το χαρτοφυλάκιο δανείων του 
Οµίλου ανήρχετο σε x46,7 δισ., εκ των οποίων 20%, ήτοι x9,3 δισ. εκτός Ελλάδος. Σηµαντική αρχίζει να είναι 
και στον τοµέα αυτό, η συνεισφορά των θυγατρικών του εξωτερικού, µε τις νέες χορηγήσεις στις χώρες αυτές 
να ξεπερνούν, το τέταρτο τρίµηνο, για πρώτη φορά τις νέες χορηγήσεις της Ελλάδας. Τα Δάνεια προς 
Νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά) αυξήθηκαν κατά 30,5% και οι Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις κατά 
36,7%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τη δυναµική διεύρυνση των εργασιών µας, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου 
µας βελτιώνεται λόγω της αποτελεσµατικής διαχείρισης κινδύνων: τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια περιορίστηκαν 
περαιτέρω στο 2,4% των συνολικών χορηγήσεων, ποσοστό που είναι το ιστορικά χαµηλότερο για τη Eurobank 
EFG και από τα χαµηλότερα στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Σηµαντική αύξηση κατά 30,5% ή σε απόλυτο µέγεθος κατά x8,5 δισ. παρουσίασαν και οι Καταθέσεις φθάνοντας 
τα x36,2 δισ.  Ειδικά στο τέταρτο τρίµηνο, προσελκύσαµε x3,8 δισ. νέες καταθέσεις έναντι x3,5 δισ. νέων 
χορηγήσεων επιτυγχάνοντας ιστορικά την καλύτερη επίδοσή µας. Ως αποτέλεσµα ο δείκτης χορηγήσεων προς 
καταθέσεις µειώθηκε στο τέλος του 2007 σε 126% από 130% το εννεάµηνο και συγκρίνεται ευνοϊκά µε τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα συνολικά υπό διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών αυξήθηκαν κατά 
17,4% και ανήλθαν σε x52,4 δισ. επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση του Οµίλου µας στο χώρο της διαχείρισης 
περιουσίας µεγάλων ιδιωτών πελατών. Ταυτόχρονα για το 2007, ο Όµιλος ισχυροποίησε τη θέση του στο χώρο 
της Κεφαλαιαγοράς και των χρηµατιστηριακών υπηρεσιών.

Τα συνολικά έσοδα του Οµίλου ενισχύθηκαν κατά 26,1% και διαµορφώθηκαν σε x2,8 δισ. το 2007, 
από x2,2 δισ. το 2006.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 94% των εσόδων µας προέρχεται από οργανικές, 
επαναλαµβανόµενες πηγές. Επίσης, η συνεισφορά των εσόδων της Νέας Ευρώπης στα συνολικά έσοδα του 
Οµίλου διπλασιάστηκε αντιστοιχώντας πλέον στο 23% του συνόλου.  

Παράλληλα µε τη δυναµική αύξηση των εσόδων του Οµίλου, συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας, παρά το γεγονός ότι η επέκταση µε νέες επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
νέες αγορές επιβαρύνει τον παράγοντα του κόστους.  Συγκεκριµένα, ο δείκτης αποτελεσµατικότητας κόστους 
προς έσοδα µειώθηκε για τις εργασίες στην Ελλάδα σε 40% από 40,7% το 2006 και στη Νέα Ευρώπη σε 75,8% 
από 89,6%.  

Η ισχυρή αύξηση των όγκων µας υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα άντλησης ρευστότητας µε 
τους καλύτερους δυνατούς όρους.  Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίσαµε και το 2007 το πρόγραµµα τιτλοποίησης 
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απαιτήσεων µε την τέταρτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και την πρώτη τιτλοποίηση καταναλωτικών 
δανείων.   Παράλληλα, συνεχίσαµε τις εκδόσεις οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µέσω της θυγατρικής µας 
EFG Hellas PLC, αντλώντας το συνολικό ποσό των x4,2 δισ. από τις αγορές.

Η ισχυρή οργανική ανάπτυξη και κερδοφορία, σε συνδυασµό και µε την επιτυχηµένη αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά x1,2 δισ. διαµορφώνουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τη Βασιλεία ΙΙ, στο 
12,2%, που είναι σηµαντικά υψηλότερος από το όριο του 8% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος και από 
τους ισχυρότερους στη χώρα µας. Η κεφαλαιακή ενίσχυση µας δίνει ακόµη µεγαλύτερες δυνατότητες για 
περαιτέρω ανάπτυξη και για αξιοποίηση ευκαιριών. Σηµειώνεται δε, ότι η Eurobank EFG έχει την υψηλότερη 
πιστοληπτική αξιολόγηση µεταξύ των ελληνικών τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που 
αξιολογούν την οικονοµική  ευρωστία, την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνων, την ισχυρή ανάπτυξη, 
την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, την κερδοφορία και τις προοπτικές µας.

Τα θετικά αποτελέσµατα του 2007 επιτρέπουν στο Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας να προτείνει προς την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού µερίσµατος x0,82 ανά µετοχή, που αντιστοιχεί σε 
συνολικό µέρισµα x425 εκατ., έναντι x350 εκατ. πέρυσι, αυξηµένου κατά 21,5%. 

Οι ισχυρές και υγιείς βάσεις στις οποίες στηρίζεται η αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου µας αποτελούν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για τη διατήρηση των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και κερδοφορίας και στο µέλλον. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώσαµε συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς στόχους για το 2008 διατηρώντας 
παράλληλα αµετάβλητους τους στόχους που είχαµε θέσει για το 2010.  Συγκεκριµένα, ο Όµιλος στοχεύει σε:
• Καθαρά κέρδη τουλάχιστον x1.030 εκατ. το 2008 και x1.550 εκατ. το 2010.
• Καθαρά κέρδη από τη Νέα Ευρώπη τουλάχιστον x170 εκατ. το 2008 και x550 εκατ.  το 2010.
• Δείκτη Κόστους / Εσόδων κάτω από 45% το 2010. 
• Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 25% το 2010.

Ταυτόχρονα µε τη δυναµική µας ανάπτυξη, διευρύνουµε συνεχώς και την παρουσία µας στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
µε σηµαντικά χορηγικά προγράµµατα στους τοµείς του Πολιτισµού, της Παιδείας, του Αθλητισµού και του 
Περιβάλλοντος.  Με το ίδιο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού του 2007 ενεργοποιηθήκαµε και συµπαραταχθήκαµε άµεσα στην προσπάθεια ανακούφισης των 
πληγέντων συνανθρώπων µας και περαιτέρω στην προσπάθεια για την ενίσχυση των µηχανισµών πρόληψης και 
την ανασυγκρότηση των περιοχών που υπέστησαν καταστροφές. Το ύψος του Προγράµµατος Ενίσχυσης ανήλθε 
σε x20 εκατ. και υλοποιείται µε συνέπεια και πολύ θετικά αποτελέσµατα.

Το 2007 ήταν για την ελληνική οικονοµία και το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µια χρονιά ισχυρών 
προκλήσεων. Σ’ αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο Όµιλός µας σηµείωσε 
υψηλότατες επιδόσεις στην εγχώρια και την περιφερειακή αγορά και υπερέβη τους αυξηµένους στόχους που 
είχαµε θέσει, πιστοποιώντας την ορθότητα της στρατηγικής µας και επιβεβαιώνοντας τις ικανότητες και την 
αποτελεσµατικότητα του ανθρώπινου δυναµικού µας. 
Σε οκτώ χώρες που καλύπτουν µια ευρεία γεωγραφική περιφέρεια µε πληθυσµό άνω των 200 εκατοµµυρίων 
πολιτών, η Eurobank EFG εδραιώνει τη θέση της σε στέρεες βάσεις και συνεχίζει να απαντά στις προκλήσεις 
της νέας εποχής.  
Ασφαλής εγγύηση για την επιτυχία µας είναι οι άνθρωποι του οργανισµού µας, που έχουν τις ικανότητες να 
βρίσκονται πάντα στην πρωτοπορία και µε αίσθηµα ευθύνης, επίπονη προσπάθεια και δέσµευση στις αξίες µας, 
υλοποιούν το κοινό όραµά µας. 
Με σύγχρονη αντίληψη, σοβαρότητα και δυναµισµό επενδύουµε στην ποιότητα και κερδίζουµε καθηµερινά την 
εµπιστοσύνη των πελατών µας σε όλες τις χώρες που έχουµε παρουσία.
Σήµερα η Eurobank EFG αποτελεί έναν διεθνή, σύγχρονο, κεφαλαιακά ισχυρό, αποτελεσµατικό και λειτουργικά 
κερδοφόρο οργανισµό, σταθερά προσανατολισµένο στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία αξίας για 
το προσωπικό, τους πελάτες και τους µετόχους µας.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Ξενοφών Κ. Νικήτας
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου

Νικόλαος Κ. Νανόπουλος
Διευθύνων Σύµβουλος
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Το 2007 ήταν µία ακόµα χρονιά δυναµικής ανάπτυξης και επέκτασης του Οµίλου Eurobank EFG 
στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Στο τέλος του 2007 ο Όµιλος είχε αναπτύξει παρουσία σε 
οκτώ χώρες, µε συνολικό ενεργητικό c68 δισ., δίκτυο άνω των 1.500 καταστηµάτων, σηµείων 
πώλησης και επιχειρηµατικών κέντρων και απασχολούσε 22.000 εργαζόµενους. Μέσα σε ένα 
ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η σταθερά αναπτυξιακή πορεία στην Ελλάδα και στη Νέα 
Ευρώπη και η ισχυρή αύξηση των εργασιών στις αγορές αυτές οδήγησαν σε κερδοφορία, η 
οποία υπερέβη τους ήδη αυξηµένους αναθεωρηµένους στόχους που είχε ανακοινώσει η 
Διοίκηση. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη  του Οµίλου, τα οποία προέρχονται από αµιγώς 
οργανικές πηγές, αυξήθηκαν κατά 32,1% και διαµορφώθηκαν σε c851 εκατ. το 2007, 
εξαιρουµένης της έκτακτης φορολόγησης των χρηµατοοικονοµικών κερδών (c16,6 εκατ.) και 
της συνεισφοράς προς τους πυρόπληκτους (c20 εκατ.), έναντι του ήδη αναθεωρηµένου 
στόχου c820 εκατ. Περιλαµβανοµένης της έκτακτης φορολόγησης των χρηµατοοικονοµικών 
κερδών και της συνεισφοράς του Οµίλου προς τους πυρόπληκτους, τα καθαρά κέρδη του 
Οµίλου διαµορφώθηκαν σε c815 εκατ. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν και τα αποτελέσµατα στο 
εξωτερικό, µε τα καθαρά κέρδη από τη Νέα Ευρώπη να ανέρχονται σε c72,6 εκατ., έναντι 
ζηµιών c3,5 εκατ. το 2006, και να υπερβαίνουν το στόχο των c60 εκατ. Αφαιρώντας τα 
αποτελέσµατα της Πολωνίας και της Ουκρανίας που αποτελούν τις πιο πρόσφατες 
επενδύσεις στη Νέα Ευρώπη, τα καθαρά κέρδη από το εξωτερικό υπερτριπλασιάστηκαν και 
ανήλθαν σε c115 εκατ., από c29 εκατ. πέρυσι. 

Τα θετικά αποτελέσµατα του 2007 επιτρέπουν στο Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας να 
προτείνει προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή µερίσµατος c0,82 ανά 
µετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό µέρισµα c425 εκατ., έναντι c350 εκατ. πέρυσι, 
αυξηµένου κατά 21,5%. 

Οι Συνολικές Χορηγήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 33,7% και διαµορφώθηκαν σε  
c46,7 δισ. στο τέλος του 2007, συνέπεια της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και 
στη Νέα Ευρώπη. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 20,4% σε ετήσια 
βάση και ανήλθαν σε c37,4 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νέα Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν και 
διαµορφώθηκαν σε c9,3 δισ., από c3,8 δισ. πέρυσι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση των 
χορηγήσεων το Δ’ τρίµηνο του 2007 ήταν εντυπωσιακή, µε τις νέες χορηγήσεις στη Νέα 
Ευρώπη να ανέρχονται σε c1,8 δισ., έναντι c1,2 δισ. το Γ‘ τρίµηνο, και να ξεπερνούν για 
πρώτη φορά τις νέες χορηγήσεις της Ελλάδας, οι οποίες διαµορφώθηκαν σε c1,7 δισ. το 
τελευταίο τρίµηνο του έτους. 

Οι χορηγήσεις του Οµίλου προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν µε πολύ υψηλούς ρυθµούς, ως 
αποτέλεσµα της διαρκούς προσφοράς καινοτόµων και διαφοροποιηµένων προϊόντων προς 
τους εταιρικούς πελάτες της Eurobank EFG στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Τα υπόλοιπα 
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Καθαρά Κέρδη (f εκατ.)

644

851

32,1%
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2006

Σύνολο Χορηγήσεων προ προβλέψεων
(f δισ.)

31,1

3,8

34,9

37,4

9,3

46,733,7%

2007

142%

20%

Δάνεια στην Ελλάδα
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χορηγήσεων προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 36,7% και ανήλθαν σε c24,8 δισ., µε τις 
χορηγήσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις να ενισχύονται κατά 42,5% σε c7,7 δισ., τις 
χορηγήσεις προς µεσαίες επιχειρήσεις κατά 31,7% σε c9,5 δισ.και τις χορηγήσεις προς 
µικρές επιχειρήσεις κατά 37,6% σε c7,6 δισ. 

Υψηλοί ήταν και οι ρυθµοί αύξησης των χορηγήσεων του Οµίλου προς νοικοκυριά, λόγω της 
συνεχιζόµενης ισχυρής ζήτησης καταναλωτικών και στεγαστικών προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά και τις χώρες της Νέας Ευρώπης. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς νοικοκυριά 
ενισχύθηκαν κατά 30,5% και ανήλθαν σε c21,8 δισ. σε ενοποιηµένο επίπεδο, µε τα 
καταναλωτικά δάνεια να αυξάνονται κατά 28,9% σε c10,6 δισ. και τα στεγαστικά κατά 32,2% 
σε c11,3 δισ. 

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 30,5% σηµείωσαν τα υπόλοιπα Καταθέσεων Πελατών και 
διαµορφώθηκαν σε c36,2 δισ. στο τέλος του 2007, ως αποτέλεσµα της σταδιακής ωρίµανσης 
των νέων καταστηµάτων και της προσέλκυσης νέων πελατών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι νέες 
καταθέσεις πελατών το Δ’ τρίµηνο του 2007 ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των c3,8 δισ. και 
ήταν υψηλότερες από τις νέες χορηγήσεις του ίδιου τριµήνου κατά 7%. Η εξέλιξη αυτή είχε 
ως αποτέλεσµα ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις να µειωθεί σε 126% στο τέλος του 
2007, από 130% το εννεάµηνο. Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης και τα υπό διαχείριση 
κεφάλαια του Private Banking κατά 9% σε c8,2 δισ. το 2007, λόγω της παροχής 
εξειδικευµένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους πελάτες της Τράπεζας. 
Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια από τις Ασφαλιστικές Εργασίες ενισχύθηκαν κατά 
19% και ανήλθαν σε c1,3 δισ. µέσα από την επιτυχηµένη εφαρµογή του µοντέλου bancassur-
ance στην ελληνική αγορά. Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών του Οµίλου 
αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαµορφώθηκαν σε c52,4 δισ. στο τέλος του 2007. Ιδιαίτερα 
επιτυχείς ήταν και οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων στην Νέα 
Ευρώπη, µε τα κεφάλαια πελατών να αυξάνονται κατά 59,7% και να διαµορφώνονται σε 
c7 δισ., από  c4,4 δισ. πέρυσι.  

Η ισχυρή επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη είχε ως 
αποτέλεσµα τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους να σηµειώσουν αύξηση κατά 25,5% σε ετήσια 
βάση και να διαµορφωθούν σε c2 δισ. το 2007. Το Δ’ τρίµηνο του έτους τα καθαρά έσοδα από 
τόκους διαµορφώθηκαν σε c560 εκατ. και ήταν αυξηµένα κατά 8,4% έναντι του Γ’  τριµήνου. 
Τα καθαρά έσοδα τόκων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη 
διπλασιάστηκαν το 2007 και διαµορφώθηκαν σε c443 εκατ. έναντι c215 εκατ. πέρυσι, 
συνεισφέροντας κατά 22,1% στα συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Οµίλου. Ταυτόχρονα, το 
καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε 
άνω του 3,2%.

Τα Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες παρουσίασαν επίσης σηµαντική αύξηση κατά 25,7% 
και διαµορφώθηκαν σε c634 εκατ. το 2007. Τα Έσοδα Προµηθειών από Τραπεζικές Εργασίες 
αυξήθηκαν κατά 24,9% και ανήλθαν σε c558 εκατ. λόγω της ταχείας ανάπτυξης των εργασιών 
του δικτύου και της ισχυρής επέκτασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως στη Νέα 
Ευρώπη. Παράλληλα, τα Έσοδα Προµηθειών από ασφαλιστικές και λοιπές µη τραπεζικές 
εργασίες αυξήθηκαν κατά 32,4% και διαµορφώθηκαν σε c76 εκατ. το 2007. Τα συνολικά 
έσοδα προµηθειών από τη Νέα Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε c179 εκατ., από 
c82 εκατ. το 2006, συνεισφέροντας κατά 28,2% στα συνολικά έσοδα προµηθειών του Οµίλου.

Τα Συνολικά Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις αγοράς µετοχών, οµολόγων και 
συναλλάγµατος ενισχύθηκαν κατά 35,2% σε c138 εκατ., από c102 εκατ. το 2006, λόγω της 
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Καταθέσεις Πελατών (f δισ.)

27,7

36,2
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Ανάλυση Συνολικών Εσόδων (f εκατ.)
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25,7%

25,5%

   
 

  
   Λοιπά Έσοδα

Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις Χρεογράφων
Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
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αποτελεσµατικής διαχείρισης, παρά τις µη ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές. Συνολικά, 
τα έσοδα χρηµατοοικονοµικών πράξεων µαζί µε τα έσοδα από µερίσµατα και λοιπές εργασίες 
του Οµίλου ανήλθαν σε c179 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 34,8% σε ετήσια βάση. 
 
Τα Συνολικά Έσοδα του Οµίλου ενισχύθηκαν κατά 26,1% και διαµορφώθηκαν σε c2,8 δισ. το 
2007, από c2,2 δισ. το 2006. Οι ισχυροί ρυθµοί αύξησης των εργασιών του Οµίλου στη Νέα 
Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσµα τα συνολικά έσοδα από την ευρύτερη περιοχή να 
διπλασιαστούν και να ανέλθουν σε c638 εκατ., από c313 εκατ. το 2006. Η συνεισφορά των 
εσόδων αυτών στα συνολικά έσοδα του Οµίλου αυξήθηκε σηµαντικά στο 22,7%, από 14%  το 
2006.

Οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,3% στην Ελλάδα και 27,5% σε 
επίπεδο Οµίλου, ενώ σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή εξαιρουµένης της συνεισφοράς προς τους 
πυρόπληκτους στην Ελλάδα και των νέων δραστηριοτήτων στην Πολωνία και Ουκρανία, της 
Tekfenbank και της DZI Bank, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον Όµιλο ήταν 16,1%. 
Στην επιβάρυνση των δαπανών σηµαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση του δικτύου κατά 266 
καταστήµατα, επιχειρηµατικά κέντρα και σηµεία πώλησης το 2007 στη Νέα Ευρώπη και την 
Ελλάδα για την ενίσχυση της παρουσίας του Οµίλου. Ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
βελτιώθηκε για τις εργασίες στην Ελλάδα σε 40%, από 40,7% το 2006, και στη Νέα Ευρώπη 
σε 75,8%, από 89,6% το 2006. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας για τον Όµιλο διαµορφώθηκε 
σε 48% το 2007.

Η αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου κατά 32,1% σε c851 εκατ. είχε ως αποτέλεσµα την 
ενίσχυση της αποδοτικότητας του µέσου Ενεργητικού (µετά από φόρους) σε 1,4%. Η 
αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων, µετά τη σηµαντική αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, διαµορφώθηκε σε 23,5% (µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας).
 
Η Eurobank EFG διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής 
Επάρκειας σύµφωνα µε τη Βασιλεία ΙΙ ανήλθε σε 12,2% και είναι κατά πολύ υψηλότερος από 
το όριο του 8% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κεφαλαίων 
πρώτης διαβάθµισης (Core Tier Ι) παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα και διαµορφώθηκε σε 9,2% 
στο τέλος του 2007. 

Παράλληλα µε την ενίσχυση της κεφαλαιακής δοµής του Οµίλου, σηµαντική βελτίωση 
παρουσίασε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ως συνέπεια της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης κινδύνων. Ειδικότερα, ο δείκτης των µη εξυπηρετουµένων 
δανείων µειώθηκε στο 2,4% των συνολικών χορηγήσεων, ποσοστό που είναι ιστορικά το 
χαµηλότερο για τη Eurobank EFG και είναι ήδη εντός των ορίων που έχει θέσει η Τράπεζα της 
Ελλάδας για το τέλος του 2008. Οι προβλέψεις ως ποσοστό των ενήµερων χορηγήσεων 
διαµορφώθηκαν σε 1,01% στο τέλος του 2007, καλύπτοντας το 92,1% των επισφαλών 
απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην αγορά. Λαµβανοµένων υπόψη των 
εξασφαλίσεων, ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων διαµορφώθηκε σε 137%. 

Χρηµατοοικονοµικοί Στόχοι 2008 και 2010
Ο Όµιλος Eurobank EFG έχει ανακοινώσει συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς στόχους για 
το 2008 και το 2010. Ειδικότερα:  
• Καθαρά Κέρδη τουλάχιστον c1.030 εκατ. το 2008 και c1.550 εκατ. το 2010.
• Καθαρά Κέρδη από τη Νέα Ευρώπη τουλάχιστον c170 εκατ. το 2008 και c550 εκατ. το 2010. 
• Δείκτη Κόστους-Εσόδων κάτω από 45% το 2010.
• Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 25% το 2010.
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Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας

10,4%

12,2%
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Το 2007 ήταν µια δύσκολη χρονιά για το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τον Τραπεζικό 
κλάδο. Ενώ η χρονιά ξεκίνησε θετικά, οι επιπτώσεις της κρίσης που ξεκίνησε κυρίως από τα 
οµόλογα βασισµένα σε Αµερικανικά στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης επεκτάθηκε µετά 
τον Αύγουστο στις χρηµαταγορές και δηµιούργησε συνθήκες κρίσης. Μεγάλες αµερικανικές 
επενδυτικές τράπεζες καθώς και ευρωπαϊκοί και ελβετικοί κολοσσοί αναγκάστηκαν να εγγράψουν 
ζηµίες δεκάδων δισεκατοµµυρίων Ευρώ, ενώ οι συνεχείς µειώσεις επιτοκίων κυρίως από την 
αµερικανική FED δεν ήταν ικανές να αναστρέψουν την πορεία του κλάδου. 

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές τραπεζικές µετοχές σηµείωσαν απώλειες της τάξης του 
17% στη διάρκεια του 2007, ενώ οι ελληνικές µετοχές έκλεισαν τη χρονιά µε θετική απόδοση 
της τάξης του 18%. Η µετοχή της Eurobank EFG κατέγραψε κέρδη 7,9% το 2007. Η απόδοση 
αυτή παρότι υπολείπεται του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), υπερβαίνει την απόδοση των 
Ευρωπαϊκών Τραπεζών κατά 25%. Σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, η µετοχή της Eurobank EFG την 
τελευταία πενταετία κατέγραψε απόδοση 217%, έναντι 196% του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. και 
52% του δείκτη Ευρωπαϊκών µετοχών Eurostoxx.  

Με βάση το κλείσιµο της 31ης Δεκεµβρίου 2007, η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανερχόταν σε 
c12,6 δισ., κατατάσσοντάς την στη δεύτερη θέση µεταξύ όλων των εισηγµένων εταιρειών στο 
Χ.Α. Ο συνδυασµός υψηλής ρευστότητας και ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου ελεύθερου 
προς διαπραγµάτευση αντανακλώνται στην αυξηµένη βαρύτητα του µετοχικού τίτλου στους 
χρηµατιστηριακούς δείκτες: συγκεκριµένα η µετοχή της Eurobank EFG συµµετείχε µε 8,9% στον 
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. FTSE/ASE-20 και 9% στον Γενικό Δείκτη. Επίσης 
συµµετέχει σε σηµαντικούς διεθνείς δείκτες, µεταξύ των οποίων ο FTSE Eurofirst 300, MSCI 
(Greece, Euro και EAFE), S&P Europe 350, FTSE Med 100 και FTSE4Good.   

O όγκος συναλλαγών της µετοχής της Eurobank αυξήθηκε σηµαντικά το 2007, µε το µέσο αριθµό 
τεµαχίων σε ηµερήσια βάση να ανέρχεται σε 976.000 µετοχές, από 642.000 το 2006 και 452.000 
το 2005. Η αυξηµένη ρευστότητα της µετοχής φαίνεται και στο σχετικό διάγραµµα που παρουσιάζει 
τη µέση ηµερήσια αξία των συναλλαγών τους µήνες του 2007. Ο µέσος όρος ηµερήσιων 
συναλλαγών έφτασε τα c23 εκατ. το 2007 από c15 εκατ. το 2006 και c11 εκατ. το 2005.

Μερισµατική Απόδοση
Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου Eurobank EFG επέτρεψε στο Διοικητικό 
Συµβούλιο να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού 
µερίσµατος c0,82 ανά µετοχή (περιλαµβανοµένου του προµερίσµατος c0,32 ανά µετοχή που 
ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Νοεµβρίου 2007), που αντιστοιχεί σε συνολικό 
µέρισµα x425εκατ., έναντι x350εκατ. πέρυσι, αυξηµένου κατά 21,5%. 

Αύξηση κεφαλαίου - Πρόγραµµα Επαναγοράς Ιδίων 
Μετοχών
Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 61.444.496 µετοχές που 
προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε απόφαση της Α’ 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 2ας Αυγούστου 2007. Εκδόθηκαν δύο 
νέες µετοχές για κάθε 15 προ-υπάρχουσες µε τιµή c20 εκάστη, ενώ το συνολικό νέο µετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε στα c1.223 εκατ. Οι νέες µετοχές εισήλθαν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 
στις 25 Σεπτεµβρίου. 
Το πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών της Τράπεζας συνεχίστηκε και κατά το 2007. Στα τέλη του 
2007 το υπόλοιπο των ιδίων µετοχών που η Τράπεζα είχε στην κατοχή της ήταν 3.431.626 και 
αντιπροσώπευε το 0,65% του συνολικού αριθµού µετοχών. 
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Η ταχύτατη ανάπτυξη των εργασιών Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών, τόσο στις 
χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις στην Ελλάδα αλλά και στη Νέα Ευρώπη, 
χαρακτήρισε το 2007. Πέρα από την υπεροχή της Eurobank EFG σε επίπεδο προϊόντων 
και υπηρεσιών, σηµαντικός παράγοντας της ισχυροποίησης του Οµίλου στην Τραπεζική 
Ιδιωτών Πελατών ήταν η αύξηση του δικτύου καταστηµάτων και σηµείων πώλησης κατά 
243 σηµεία, σε σύνολο 1.391. Το σύνολο των χορηγήσεων του Οµίλου προς 
νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις ξεπέρασε τα x29,5 δισ., σηµειώνοντας ετήσια 
αύξηση 32,3%, µε x3,8 δισ. νέων χορηγήσεων στην Ελλάδα και x3,4 δισ. νέων 
χορηγήσεων στη Νέα Ευρώπη κατά το 2007.

Η Eurobank EFG, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε και ιδιαίτερα το τελευταίο 
τετράµηνο, πέτυχε ραγδαία αύξηση καταθέσεων ιδιωτών πελατών στην Ελλάδα, στην 
οποία συνέβαλαν καταλυτικά τρεις σηµαντικές πρωτοβουλίες. Η εισαγωγή του 
προγράµµατος των «Δωρεάν Συναλλαγών» για τα νοικοκυριά, τις µικρές επιχειρήσεις 
και τους ελεύθερους επαγγελµατίες - πελάτες της Τράπεζας αποτέλεσε καινοτοµία 
στην αρχή του έτους που πέρασε. Η Eurobank EFG καινοτόµησε εκ νέου τον Μάιο του 
2007 µε το καταθετικό προϊόν «Μεγάλο Ταµιευτήριο» µε απόδοση 3% από το πρώτο 
ευρώ. Ακόµη, κατά τη διάρκεια του έτους δηµιουργήθηκε ένα νέο µοντέλο 
προσωπικών συµβούλων (Personal Banking) για την εξυπηρέτηση των Affluent 
πελατών, το οποίο εφαρµόστηκε σε περισσότερα από 200 καταστήµατα. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές έγιναν δεκτές µε ενθουσιασµό από τους πελάτες της Τράπεζας 
και συνέβαλαν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της στην εγχώρια αγορά καταθέσεων. 
Στη Νέα Ευρώπη η Eurobank EFG αύξησε τις καταθέσεις αναπτύσσοντας νέα προϊόντα 
τα οποία στέφθηκαν µε επιτυχία και ενίσχυσαν σηµαντικά τα µερίδια αγοράς της.  

Δίκτυα Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, στα τέλη του 2007 το Δίκτυο Retail Banking αριθµούσε 400 καταστήµατα 
καθώς και 104 σηµεία πώλησης open24. Τα σηµεία open24 αποτελούν ένα 
πρωτοποριακό, τεχνολογικά εξελιγµένο και απόλυτα διαφοροποιηµένο δίκτυο 
διανοµής τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη 
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ιδιωτών πελατών, η Eurobank EFG διευρύνει συνεχώς 
τα εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων. Έτσι, πέρα από το δίκτυο open24, οι πελάτες 
µπορούν να εξυπηρετηθούν µέσω των 437 εισπρακτικών µηχανών (APS),  904 ΑΤΜs, 
και 42 σηµείων self-service εξυπηρέτησης (SSET) στην Ελλάδα, καθώς και από την 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση EuroPhone Banking. Το EuroPhone Banking παραµένει το 
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µεγαλύτερο και πιο σύγχρονο τραπεζικό call center στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας το 2007 περίπου 
3.340.000 κλήσεις και προσφέροντας τον µεγαλύτερο αριθµό εγχρήµατων και πληροφοριακών 
συναλλαγών στην αγορά. Το Europhone Banking βραβεύθηκε ως το καλύτερο “Large Call Center” στην 
Ελλάδα για το 2007.

Καταναλωτική Πίστη
Για ένα ακόµη έτος η Eurobank EFG επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον τοµέα της καταναλωτικής 
πίστης επιδεικνύοντας σαφή υπεροχή έναντι του ανταγωνισµού στην Ελλάδα, και ενδυναµώνοντας 
περαιτέρω την παρουσία της στις ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές της Νέας Ευρώπης. 

Στο τέλος του 2007, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών του Οµίλου ανήλθαν 
σε x10,6 δισ. έχοντας ενισχυθεί κατά 29% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ οι δείκτες 
ποιότητας του χαρτοφυλακίου εξακολούθησαν να κυµαίνονται σε εξαιρετικά επίπεδα, ευνοϊκά 
συγκρινόµενοι µε διεθνή πρότυπα. 

Στην Ελλάδα, τα καταναλωτικά δάνεια εξακολούθησαν να καθορίζουν τα δεδοµένα της αγοράς µε νέα 
πρωτοποριακά προγράµµατα, όπως η «Ευέλικτη Γραµµή» που συνδυάζει την ασφάλεια δανείου 
σταθερής διάρκειας µε τις ευελιξίες αποπληρωµής ανοιχτού δανείου. Το δάνειο «ΕνΤάξει», έχοντας 
εδραιωθεί ως το πιο επιτυχηµένο πρόγραµµα συγκέντρωσης οφειλών, εισήγαγε σταθερό επιτόκιο 
αποπληρωµής, καθώς και πρόγραµµα επιβράβευσης συνέπειας πληρωµών.

Στις πιστωτικές κάρτες, η Eurobank EFG διατήρησε την κυρίαρχη θέση της τόσο σε υπόλοιπα όσο και σε 
αριθµό καρτών, ο οποίος ξεπέρασε τα 2 εκατοµµύρια. Η πρωτοποριακή «PhotoCard» αποτέλεσε 
µοναδική καινοτοµία ενώ έµφαση δόθηκε και αυτή τη χρονιά στις συνεργασίες, µε κάρτες όπως η 
Cosmote Visa και η Εθνική Ελλάδος Basket Visa. Παράλληλα, το επιτυχηµένο πρόγραµµα πιστότητας 
«Επιστροφή» εµπλουτίστηκε µε τη συµµετοχή νέων σηµαντικών επιχειρήσεων.   

Ραγδαία ανάπτυξη σηµείωσε η καταναλωτική πίστη στη Νέα Ευρώπη, όπου τα δανειακά υπόλοιπα 
υπερδιπλασιάστηκαν και ο αριθµός καρτών ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο. Συγκεκριµένα, κατά το 2007 
το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης εκτός Ελλάδος αυξήθηκε 114% σε ετήσια βάση. 
Η ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων της Postbank µε τη DZI στη Βουλγαρία και της Eurobank EFG 
Beograd µε την NSB στη Σερβία ισχυροποίησαν περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας, ενώ ξεκίνησαν 
δυναµικά οι δραστηριότητες στην Ουκρανία. Στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία ξεκίνησε η µετατροπή 
των private label καρτών Euroline σε American Express µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και την ευρεία αποδοχή των καρτών µέσω του διεθνούς δικτύου πληρωµών.
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Στεγαστική Πίστη
H Eurobank EFG ανταποκρίθηκε δυναµικά, τόσο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, όσο και στις 
προκλήσεις του ανταγωνισµού στην αγορά της στεγαστικής πίστης, µε αποτέλεσµα την ετήσια αύξηση 
των δανείων κατά 32% σε x11,3 δισ. σε ενοποιηµένη βάση. 

Ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα ήταν έντονος και επικεντρώθηκε στη δηµιουργία ελκυστικών στεγαστικών 
πακέτων µε χαµηλό σταθερό επιτόκιο µικρής διάρκειας. Το πρώτο εξάµηνο του έτους η Τράπεζα 
προώθησε στεγαστικά προγράµµατα σε ελβετικό φράγκο, ενώ το δεύτερο εξάµηνο προσέφερε νέες 
ολοκληρωµένες στεγαστικές λύσεις, τόσο σε προγράµµατα σταθερού επιτοκίου σε ελβετικό φράγκο 
όσο και στα αντίστοιχα σε ευρώ. Συνολικά, η Eurobank EFG διατήρησε σηµαντικό προβάδισµα έναντι του 
ανταγωνισµού σε επίπεδο πρωτοποριακής και ποιοτικής εξυπηρέτησης πριν, αλλά και µετά τη σύναψη 
του στεγαστικού δανείου. 

Δυναµική ήταν και η επέκταση στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης. Η Eurobank EFG 
ισχυροποίησε τη θέση της στη στεγαστική πίστη σε Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία καθώς και 
Ουκρανία, εφαρµόζοντας το επιτυχηµένο λειτουργικό µοντέλο της, και προωθώντας ένα πλήρες εύρος 
στεγαστικών προϊόντων στις χώρες αυτές. Ως αποτέλεσµα, τα στεγαστικά δάνεια στη Νέα Ευρώπη 
ανήλθαν σε x1,9 δισ. το 2007, έναντι x638 εκατ. το 2006. 

Το υγιές χαρτοφυλάκιο της στεγαστικής πίστης επέτρεψε στη Eurobank EFG να προχωρήσει σε τέταρτη 
τιτλοποίηση ύψους x1,55 δισ. τον Ιούνιο του 2007. Πιστοληπτική διαβάθµιση στα οµόλογα αυτά 
παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors, Moody’s και Fitch, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 
ότι ποσό x1,35 δισ. έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση ΑΑΑ, πιστοποιώντας την άριστη ποιότητα 
του χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την προετοιµασία για την 
εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙ στη στεγαστική πίστη.
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Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων
Η καινοτοµία στα προϊόντα, οι βελτιωµένες διαδικασίες, αλλά κυρίως η βαθιά γνώση των 
εξειδικευµένων συµβούλων της Eurobank EFG, είχαν ως αποτέλεσµα την εντυπωσιακή αύξηση των 
δανείων προς µικρές επιχειρήσεις κατά 38% σε x7,6 δισ. το 2007.  
 
Στην Ελλάδα, παρά την εγρήγορση του ανταγωνισµού, η Eurobank EFG επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό 
της ρόλο στην Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθµό αύξησης 25% 
σε x6,4 δισ. Οι βελτιώσεις στις αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες είχαν ως αποτέλεσµα την εκταµίευση 
δανείου µε την αίτηση του πελάτη. Επιπλέον, επετεύχθη τιµολόγηση µε βάση το προφίλ ρίσκου του 
πελάτη (risk-based pricing), σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ, οι προετοιµασίες για την 
εφαρµογή της οποίας ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Η κάρτα 24h Business Services Debit µετατράπηκε 
σε Maestro, αποτελώντας την πρώτη Επαγγελµατική πιστωτική κάρτα στην ελληνική αγορά. Προϊοντική 
καινοτοµία αποτέλεσε και η λειτουργία ευέλικτου λογαριασµού overdraft, καθώς και το πρόγραµµα 
«Δωρεάν Συναλλαγών», για όλους τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες και Μικρές Επιχειρήσεις.

Σηµαντικό άνοιγµα έγινε προς τους αγρότες µε τη διαµόρφωση του πρωτοποριακού προγράµµατος 
«Αγροτικός 2 σε 1» και την έκδοση ειδικής για τον κλάδο debit κάρτας. Με επιτυχία στέφθηκε και η 
πρωτοβουλία για «δωρεάν σύνταξη πρότασης» στους ενδιαφερόµενους για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ. Τέλος, η 
ανταπόκριση της Eurobank EFG προς τις µικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες που επλήγησαν 
από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές στην Ελλάδα ήταν άµεση, µε τη δηµιουργία του ειδικού προϊόντος 
«Ανάπλαση», που προσφέρει επιπλέον επιδότηση τόκων και διευκολύνσεις πέραν εκείνων που 
παρέχονται από την Πολιτεία.

Η ανάπτυξη των δανείων προς µικρές επιχειρήσεις στη Νέα Ευρώπη ήταν εντυπωσιακή µε αύξηση των 
υπολοίπων κατά 202%, ως αποτέλεσµα της ταχείας εφαρµογής του επιχειρησιακού µοντέλου 
λειτουργίας της Eurobank EFG.
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Σε ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Τραπεζική Επιχειρήσεων της 
Eurobank EFG πέτυχε κατά το 2007 ρυθµούς ανάπτυξης εργασιών µεγαλύτερους της 
συνολικής εγχώριας αγοράς, µέσω της συνεχούς βελτιούµενης ποιότητας υπηρεσιών 
και της προσφοράς καινοτόµων προϊόντων.

Αξιοποιώντας τη σηµαντική τεχνογνωσία της και τη διεθνή εµπειρία της στην 
Τραπεζική Επιχειρήσεων, η Eurobank EFG πέτυχε σηµαντική αύξηση όγκου εργασιών, 
µε τις συνολικές χορηγήσεις προς µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
τη Νέα Ευρώπη να ανέρχονται σε x17,2 δισ. στο τέλος του 2007 από x12,6 δισ. το 
2006, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,3%. 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών προσαρµογής της Τράπεζας στις απαιτήσεις του 
συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς 
επιχειρήσεις αναβαθµίστηκε σηµαντικά. Παράλληλα, µε στόχο την αποτελεσµατική 
υποστήριξη των εγχώριων επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν στις χώρες της Νέας Ευρώπης, δόθηκε µεγάλη έµφαση στην 
ανάπτυξη των αντίστοιχων µονάδων στις θυγατρικές του Οµίλου εκτός Ελλάδος, 
παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς και νέα προϊόντα προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες των τοπικών αγορών. Τέλος, σηµαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για την 
ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων (λογαριασµός e-ΟΨΕΩΣ, 
εισαγωγές/εξαγωγές µέσω internet banking, υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης 
συναλλαγών µε πελάτες/προµηθευτές), καθώς και υπηρεσιών συναλλακτικής 
τραπεζικής και εξειδικευµένων προϊόντων για συγκεκριµένους κλάδους 
(π.χ. χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
πάρκων). 

Χρηµατοδότηση Μεγάλων Επιχειρήσεων
Η Eurobank EFG στοχεύει στην ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών των µεγάλων 
επιχειρήσεων.
Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται µέσω της άµεσης και διαρκούς συνεργασίας 
ανάµεσα στον πελάτη - επιχειρηµατία και τον υπεύθυνο της σχέσης (Relationship 
Manager), ο οποίος συντονίζει το σύνολο των ενεργειών και την προώθηση στον 
πελάτη των σταυροειδών πωλήσεων, που πλέον επεκτείνονται και στις χώρες της 
Νέας Ευρώπης, όπου η Τράπεζα διευρύνει συνεχώς την παρουσία της. 

            
          

         
            

          
 

                
             

                
                 

     

  
              

              
             

         

               
           

              
           

         
               

            
    

              
         
          
              

  

            
             

2006

Υπόλοιπα Χορηγήσεων
προς Επιχειρήσεις (f δισ.)

5,4

7,2

7,7

9,5
12,6

17,2
36,3%

32%

43%

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

2007



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

 

27

          
           
         

    

           
          

            
                

     

          
          

        
          

          
          

         
           

        
       

       
       

       
 

  
           

          
           

            
           

          

Κατά το 2007 µία σειρά νέων επιχειρηµατικών συµφωνιών οδήγησε στην ισχυροποίηση αρκετών 
επιχειρήσεων και κλάδων της οικονοµίας (τρόφιµα, τηλεπικοινωνίες κ.ά.) δηµιουργώντας τις 
κατάλληλες συνθήκες για παραγωγικές επενδύσεις και εκσυγχρονισµό αρκετών επιχειρήσεων. 
Οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν στην αύξηση του όγκου εργασιών. Παράλληλα, η συνεχής 
παρακολούθηση του πελατολογίου οδήγησε στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων. 

Η θέση της Eurobank EFG στο χώρο των µεγάλων επιχειρήσεων (µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 
x25 εκατ.) ενισχύθηκε περαιτέρω κατά το 2007. Ως αποτέλεσµα, τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε x5,5 δισ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση µε 
το τέλος του 2006. Σηµαντική ήταν και η διεύρυνση των εργασιών στη Νέα Ευρώπη, όπου οι χορηγήσεις 
αυξήθηκαν κατά 117% σε x2,2 δισ.

Χρηµατοδότηση Μεσαίων Επιχειρήσεων
Η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους (µε ετήσιο κύκλο εργασιών από x2,5 εκατ. έως 
x25 εκατ.) πραγµατοποιείται από 42 εξειδικευµένα επιχειρηµατικά κέντρα στην Ελλάδα και 76 στη Νέα 
Ευρώπη, στελεχωµένα µε άρτια εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό, που καλύπτουν το σύνολο της 
χώρας και παρέχουν ένα πλήρες φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κατά το 2007 δόθηκε σηµαντική έµφαση στην ανάπτυξη των εργασιών του τοµέα των µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεων, ενός τοµέα κοµβικής σηµασίας, µε µεγάλο πλήθος επιχειρήσεων µε σηµαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης. Στον τοµέα αυτόν, η Eurobank EFG έχει να επιδείξει µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη 
πορεία παρουσιάζοντας νέα καινοτόµα προϊόντα σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη υφιστάµενων 
«παραδοσιακών» προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, πραγµατοποιούνται νέες επενδύσεις σε 
τεχνολογία αιχµής σε όλο το πλαίσιο των λειτουργιών µε σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση των εταιρικών 
πελατών και, ταυτόχρονα, την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων, µε στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Σηµαντική επιτυχία σηµείωσε κατά το 2007 η διάθεση νέων προϊόντων Treasury (για την κάλυψη 
επιτοκιακού και συναλλαγµατικού κινδύνου), ηλεκτρονικών συναλλαγών και µαζικών πληρωµών, 
διαχείρισης και εκτέλεσης µισθοδοσιών. Παράλληλα, η ανάπτυξη και λειτουργία κεντροποιηµένων 
συστηµάτων οδήγησε στην απλούστευση των διαδικασιών για τον πελάτη και τη µείωση του συνολικού 
κόστους συναλλαγών. 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, τα υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων του Οµίλου προς επιχειρήσεις µεσαίου 
µεγέθους ανήλθαν στο τέλος του έτους σε x9,5 δισ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 32%.
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Χρηµατοδότηση Ναυτιλίας
Η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης µεταφορικού έργου ξηρών φορτίων οφειλόµενη κυρίως στην 
οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας και κατά δεύτερο λόγο σε καθυστερήσεις φόρτο-εκφόρτωσης 
κάρβουνου (σε Αυστραλιανούς λιµένες) ήταν αρκετή να απορροφήσει τη συνεχή αύξηση του στόλου. 
Η ναυλαγορά ξεπέρασε κάθε ιστορικό προηγούµενο (ο σχετικός δείκτης “Baltic”  ξεκίνησε από 4.397 
µονάδες στην αρχή του χρόνου για να κλείσει στο τέλος στις 9.143 µονάδες), µε τις αξίες των πλοίων 
να αναπροσαρµόζονται αναλόγως.

Το 2007 αποτέλεσε τον πέµπτο συνεχόµενο χρόνο µίας εξαιρετικά καλής αγοράς για τις ναυλώσεις, 
καθώς και τις εµπορικές αξίες των πλοίων. Η συσσώρευση ιδιαίτερα υψηλής ρευστότητας, η οποία 
εξακολούθησε να υποστηρίζεται από µεγάλη κερδοφορία κατά την εκµετάλλευση των πλοίων, οι 
θετικές εκτιµήσεις των περισσοτέρων επιχειρηµατιών για το άµεσο µέλλον της ναυτιλιακής 
βιοµηχανίας, η εύκολη (σε σχέση µε το παρελθόν) πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, 
Χονγκ-Κονγκ) ενθάρρυνε πολλούς πλοιοκτήτες να προχωρήσουν σε µεγάλα επενδυτικά προγράµµατα, 
µαζικές παραγγελίες πλοίων και προπληρωµές δανείων.

Σε αυτό το περιβάλλον το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας στην Ελλάδα µειώθηκε σηµαντικά είτε 
µέσω προπληρωµών (USD 310 εκατ.), είτε µέσω αποπληρωµών (USD 113 εκατ.),  οι οποίες όµως 
υπερκαλύφθηκαν από τις νέες χορηγήσεις (USD 801 εκατ.). Ως αποτέλεσµα, τα ναυτιλιακά δάνεια της 
Τράπεζας µεταβλήθηκαν από USD 549 εκατ. στην αρχή του 2007 σε  USD 967 εκατ. στο τέλος της 
χρήσης παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 76%.

Για το 2008 οι χρηµατοδοτήσεις αναµένεται να καλύψουν κυρίως επενδύσεις για την αγορά νέων 
πλοίων και λιγότερο αυτών µεγάλης ηλικίας. 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Η EFG Eurobank Leasing, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων κατά τα τελευταία χρόνια, κινήθηκε και κατά το 2007 µε επιτυχία στην κατεύθυνση της 
ποιοτικής και κερδοφόρου ανάπτυξης. Οι νέες χρηµατοδοτήσεις ξεπέρασαν σε αξία τα x500 εκατ., µε 
αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς της εταιρείας να παραµείνει στα επίπεδα του 20%. Σηµαντικό µέρος 
των νέων εργασιών κατά το 2007 κατευθύνθηκε στο leasing ακινήτων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάστηκε για χρηµατοδοτήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και για ακίνητα γραφείων µε χρήση του 
«επενδυτικού leasing ακινήτων», το οποίο παρέχει όρους χρηµατοδότησης, για επενδύσεις σε ακίνητα 
εισοδήµατος. Σηµαντικά ήταν και τα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη συµφωνιών και συνεργασιών µε 
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προµηθευτές εξοπλισµού (vendors), αλλά και διαµεσολαβητές (brokers), από όπου προήλθε αξιόλογο 
µέρος των εργασιών. Για την EFG Eurobank Leasing άλλωστε, το vendor leasing αποτελεί εδώ και 
χρόνια σηµαντική πηγή άντλησης νέων εργασιών και πεδίο ανάπτυξης πρωτοποριακών προϊόντων, τα 
οποία απευθύνονται όχι µόνο σε αυτό το κοµµάτι της αγοράς, αλλά βρίσκουν εφαρµογή και στο σύνολο 
των χρηµατοδοτήσεων της εταιρείας. 

Οι επιδόσεις της EFG Leasing στη Νέα Ευρώπη ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το 2007, µε σηµαντική 
αύξηση των υπολοίπων σε Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία και περαιτέρω ανάπτυξη της Tekfen Leasing 
στην Τουρκία, καθώς και µε την ίδρυση νέας εταιρείας στην Πολωνία. Χάρη στο σταθερό ρυθµό 
ανάπτυξης από το 2004, οι θυγατρικές του εξωτερικού κατατάσσονται µέσα στις πρώτες εταιρείες 
Leasing στις χώρες που δραστηριοποιούνται.

Τέλος, η θυγατρική του Οµίλου EFG Fin & Rent στην Ελλάδα, πέραν της παροχής υπηρεσιών 
µακροχρόνιας λειτουργικής µίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων (υπό διαχείριση στόλος την 31.12.2007 
περίπου 1.500 αυτοκίνητα), διεύρυνε το αντικείµενο δραστηριοτήτων της µε την παροχή υπηρεσιών 
stock financing σε αντιπροσώπους και εµπόρους αυτοκινήτων αλλά και άλλων εµπορευµάτων, µία 
δραστηριότητα χάρη στην οποία θα προσφέρονται πλέον ολοκληρωµένες υπηρεσίες χρηµατοδότησης, 
στον εµπορικό κλάδο γενικότερα. 

Factoring
Δυναµική ανάπτυξη των εργασιών στην αγορά factoring πέτυχε το 2007 η EFG Factors. Η εταιρεία, 
διατηρώντας τους σταθερά ανοδικούς ρυθµούς ανάπτυξης και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, 
ισχυροποίησε τη θέση της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά factoring. Το µερίδιο αγοράς 
της εταιρείας ανήλθε σε 30% ενώ στο διεθνές Factoring ξεπέρασε το 46% το 2007. 

Ακόµη, η EFG Factors κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο της, µε βάση το ύψος ενεργητικού.

Η EFG Factors συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες εταιρείες factoring - µέλη της Factors Chain 
International -  στο Εξαγωγικό και Εισαγωγικό Factoring. Συγκεκριµένα, το 2007 η EFG Factors κατέλαβε 
την ένατη θέση παγκοσµίως και την πέµπτη στην Ευρώπη, στον τοµέα του Διεθνούς Factoring, κατά την 
ετήσια αξιολόγηση των 212 µελών της Παγκόσµιας Οργάνωσης Factoring (F.C.I.). 

Η EFG Factors παραµένει η µοναδική ελληνική εταιρεία factoring που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό 
και ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας. Η ένταξη της EFG Factors S.A. – Branch Bulgaria ως 
αυτόνοµο µέλος της Factors Chain International, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας αλλά και την 
επιτυχηµένη µεταφορά του µοντέλου λειτουργίας της εκτός Ελλάδος. 

Η EFG Factors είναι από το 2002 µέλος του διεθνούς οργανισµού forfaiting IFA (International Forfaiting 
Association), πραγµατοποιώντας επιτυχώς συναλλαγές Forfaiting σε πρωτογενή και δευτερογενή 
αγορά. 

To 2007 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξ ολοκλήρου εσωτερικά αναπτυγµένου από την EFG Factors, 
και βραβευµένου από τη Microsoft συστήµατος Factoring “Ν-Factor” στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη καθώς και 
στο υποκατάστηµα της εταιρείας στη Βουλγαρία. Το σύστηµα επελέγη ως το κύριο πληροφοριακό σύστηµα 
factoring της Eurobank Tekfen στην Τουρκία όπου και εγκαταστάθηκε το Δεκέµβριο του 2007.
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Επενδυτική Τραπεζική
Το 2007 ήταν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά για την Επενδυτική Τραπεζική στην Ελλάδα, µε βασικό 
χαρακτηριστικό την πραγµατοποίηση µιας σειράς µεγάλου µεγέθους εγχώριων κυρίως εξαγορών σε 
διάφορους κλάδους. Μεγάλο µέρος των συναλλαγών αυτών έγινε από ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. 
Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων επικεντρώθηκε επίσης κυρίως στον κλάδο των τραπεζών και 
τηλεπικοινωνιών και παρ’ ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταµένο βοήθησε στην περαιτέρω βελτίωση του 
κλίµατος στο Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι θετικές συνθήκες που επικράτησαν στις κεφαλαιαγορές 
κυρίως το πρώτο εννεάµηνο, επέτρεψε επίσης την άντληση σηµαντικών κεφαλαίων τα οποία θα 
αποτελέσουν τη βάση για περισσότερες εταιρικές πράξεις στο µέλλον. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε 
στην  προώθηση  των διαδικασιών για τα έργα Σύµπραξης Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα τα οποία 
αναµένεται να έχουν θετική επίδραση τα επόµενα χρόνια. Η EFG Telesis Finance, όπως και τα 
προηγούµενα χρόνια, διατήρησε την ηγετική της θέση στους τοµείς των δηµοσίων εγγραφών, των 
εκδόσεων χρέους, στην παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, ενώ θεωρείται πλέον ως βασικός 
φορέας αναφοράς σε θέµατα χρηµατοδότησης έργων υποδοµής.

Ειδικότερα, η EFG Telesis Finance αύξησε το µερίδιό της στις εργασίες αναδοχής κατά την εισαγωγή 
εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αποσπώντας µερίδιο αγοράς (σε όρους κατανοµής) ύψους 25% 
έναντι 22% το 2006. Το 2007 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις εισαγωγές εταιριών στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µέσω Δηµόσιας Προσφοράς από τις οποίες ξεχώρισαν αυτές της Αεροπορίας 
Αιγαίου (Aegean Airlines) και της Τέρνα Ενεργειακή. Στις συναλλαγές αυτές η EFG Telesis Finance 
συγκέντρωσε ζήτηση 26% και 34% αντίστοιχα επί του συνόλου της εγχώριας αγοράς, αξιοποιώντας 
κατά τον καλύτερο τρόπο τα εναλλακτικά κανάλια διανοµής που διαθέτει ο Όµιλος. Σηµαντική ήταν και 
η συµβολή της EFG Telesis Finance κατά την ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσµικά κεφάλαια της Ελλάδας και 
του εξωτερικού µετοχών του OTE ύψους €1,1 δισ. τον Ιούνιο του 2007. Σηµειώνεται ότι η EFG Telesis 
Finance ήταν η µοναδική ελληνική εταιρεία ανάδοχος που λειτούργησε ως Joint Global Coordinator και 
Bookrunner. 

Στον τοµέα των εκδόσεων χρέους διοργανώθηκαν και υπεγράφησαν οι κοινοπρακτικές δανειακές 
συµβάσεις για τα έργα της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και Ιονίας Οδού, στα οποία η EFG 
Telesis Finance είχε ρόλο Επικεφαλής Συνδιοργανωτή και Επικεφαλής Συνδιοργανωτή / Συµβούλου, 
αντίστοιχα. Ακόµη, υπεγράφησαν η σύµβαση παραχώρησης και οι δανειακές συµβάσεις για το έργο της 
Κεντρικής Ελλάδας, στο οποίο η EFG Telesis Finance είχε ρόλο Επικεφαλής Συνδιοργανωτή και 
Συµβούλου. Η EFG Telesis Finance δραστηριοποιήθηκε επίσης σηµαντικά στο χώρο των δοµηµένων 
συναλλαγών χρηµατοδότησης έργων Real Estate, κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
ολοκληρώνοντας τη χρηµατοδότηση του νέου Power Complex Era Shopping Center στo Ιάσιο της 
Ρουµανίας και του Residential Complex Vitosha Gardens στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στον τοµέα των 
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συναλλαγών υψηλής µόχλευσης (leveraged transactions), η EFG Telesis Finance οργάνωσε και 
χρηµατοδότησε την εξαγορά του 51,8% της ELMEC Sport S.A. από την Homeric Dept Stores (Όµιλος 
Λασκαρίδη), ενώ οργάνωσε και συν-χρηµατοδότησε τη εξαγορά του 100% της Δωδώνης από την NBGI 
Private Equity Fund και την εξαγορά του 60% της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. Τέλος, δραστηριοποιήθηκε 
στη δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου διεθνών χρηµατοδοτήσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
µετεξέλιξης του Οµίλου σε κυρίαρχη δύναµη στις εκδόσεις χρέους στη Νέα Ευρώπη, επιτυγχάνοντας 
µεταξύ άλλων ρόλο Επικεφαλής Συνδιοργανωτή στην Telecom Serbia (Σερβία), OPET (Τουρκία) και Koc 
Consumer Finance (Τουρκία). Συνολικά, η EFG Telesis Finance συνδιοργάνωσε 19 εκδόσεις 
κοινοπρακτικών δανείων και οµολόγων συνολικού ύψους περίπου €3,6 δισ.

Στον τοµέα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, η Eurobank EFG για το 2007 κατέκτησε την πρώτη 
θέση µεταξύ των ελληνικών τραπεζών τόσο σε αριθµό, όσο και σε αξία συναλλαγών, εκτελώντας µε 
επιτυχία ορισµένες από τις σηµαντικότερες συναλλαγές του έτους,  όπως η  πώληση της Δωδώνης 
όπου η EFG Telesis Finance λειτούργησε ως σύµβουλος των πωλητών µετόχων, η απόκτηση της Elmec 
Sport  όπου η EFG Telesis Finance λειτούργησε ως σύµβουλος του αγοραστή, η εξαγορά της 
Ε.Ι.Παπαδόπουλος Α.Ε. κ.ά.
 
Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίστηκε από κοινού µε την EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή η περιφερειακή 
επέκταση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε την εξαγορά εταιρείας παροχής 
χρηµατιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών στη Σερβία, την ίδρυση αντίστοιχης εταιρείας στη 
Βουλγαρία και την προετοιµασία σχετικής υποδοµής σε άλλες χώρες.  Στόχος της Eurobank EFG είναι η 
δηµιουργία µιας ισχυρής επενδυτικής τράπεζας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των πελατών του Οµίλου στις χώρες που αυτός δραστηριοποιείται.

Χρηµατιστηριακές Εργασίες
H EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία µε µερίδιο αγοράς 16,8%, µε 
βάση την αξία των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Δυναµική ήταν και η παρουσία της, στη 
διάθεση πακέτου µετοχών του ΟΤΕ από το Ελληνικό Δηµόσιο σε διεθνείς και Έλληνες επενδυτές.

Συνεχίστηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία και το 2007 οι προβλέψεις του τµήµατος Ανάλυσης για το Ελληνικό 
χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα, ο  Διεθνής οίκος αξιολόγησης AQ Research στην ετήσια αξιολόγηση για 
την ελληνική αγορά για το 2007 κατέταξε το Τµήµα Ανάλυσης µετοχών της EFG Eurobank 
Χρηµατιστηριακής στην πρώτη θέση όσον αφορά τις συστάσεις του για ελληνικές µετοχές.
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Το 2007, ήταν ακόµη µια χρονιά υψηλής ανάπτυξης για το Tµήµα Διεθνών Αγορών µε σηµαντική αύξηση 
όγκων συναλλαγών. Πέρα από την αυξηµένη προτίµηση των επενδυτών για τις αγορές της Ευρώπης και 
των Η.Π.Α., παρατηρείται µεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες αναδυόµενες αγορές της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ασίας.

Το Τµήµα Παραγώγων Προϊόντων, το 2007 διατήρησε ηγετική θέση στην Αγορά Παραγώγων µε 
αυξηµένο µερίδιο αγοράς (18,1%) στα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και στα δικαιώµατα 
προαίρεσης (options) επί µετοχών και δεικτών. Επίσης, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στην 
συναλλακτική δραστηριότητα παραγώγων σε διεθνείς αγορές επί µετοχικών χρηµατιστηριακών δεικτών, 
κρατικών οµολογιών, νοµισµάτων, ενώ υπήρξε αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις αγορές 
εµπορευµάτων (commodities), όπως το σιτάρι και το αργό πετρέλαιο.

Το 2007, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του Οµίλου στις νέες αναδυόµενες αγορές,  
ολοκληρώθηκε και τυπικά η εξαγορά της Prospera Securities στη Σερβία, η οποία συγκαταλέγεται στις 
κορυφαίες χρηµατιστηριακές εταιρείες της χώρας, βραβευµένη από το περιοδικό Euromoney για την 
ποιότητα των επενδυτικών της υπηρεσιών (Serbia’s Best Equity House Award). Στη Βουλγαρία, 
δροµολογείται η απόσχιση των χρηµατιστηριακών δραστηριοτήτων από την θυγατρική τράπεζα Postbank 
προς τη νεο-ιδρυθείσα EFG Securities (Bulgaria) µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών, την 
εισαγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων και την καλύτερη εκµετάλλευση συνεργιών µε τις 
χρηµατιστηριακές θυγατρικές του Οµίλου στη Νέα Ευρώπη.

Διαχείριση Διαθεσίµων
Το 2007, λόγω της διεθνούς πιστωτικής κρίσης, εξελίχθηκε σε µια χρονιά µε πολλές προκλήσεις για τη 
Γενική Διεύθυνση Global Markets. Ωστόσο, έχοντας µηδενική θέση σε αµερικανικά στεγαστικά δάνεια 
χαµηλής φερεγγυότητας και σε CDOs, επιτεύχθηκε ταχεία ανάπτυξη των εργασιών και υψηλή 
κερδοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις περιφερειακές αγορές της Νέας Ευρώπης.

Το 2007 ήταν ουσιαστικά ο πρώτος χρόνος κατά τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Global Markets είχε τη 
συνολική ευθύνη των Διευθύνσεων Διαχείρισης Διαθεσίµων όλων των θυγατρικών τραπεζών στη Νέα 
Ευρώπη. Η ευθύνη συντονισµού των εργασιών, ελέγχου των βασικών κινδύνων και ανάπτυξης νέων 
προϊόντων γίνεται κεντρικά, ωστόσο η εξυπηρέτηση των πελατών και η διαπραγµάτευση των τοπικών 
αγορών παραµένει  στην ευθύνη των στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίµων σε κάθε µία 
από τις θυγατρικές Τράπεζες. Κατά τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκαν οι υποδοµές στο χώρο του 
στελεχιακού δυναµικού για τις µονάδες πωλήσεων και διαπραγµάτευσης και συνεχίστηκε η ανάπτυξη 
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συστηµάτων τόσο σε επίπεδο front office, µε κεντροποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα για την 
καταχώρηση και παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο, όσο και σε επίπεδο back office 
για την εκτέλεση και εκκαθάριση όλων των πράξεων.

Η κατάλληλη στελέχωση και ο επιτυχής κεντρικός συντονισµός είχαν ως αποτέλεσµα την επίτευξη 
σηµαντικής αύξησης της κερδοφορίας σε όλες τις χώρες. Η καθιέρωση της Eurobank EFG ως 
περιφερειακής δύναµης µε πρωταγωνιστική παρουσία στους τοµείς διαπραγµάτευσης συναλλάγµατος, 
επιτοκίων, οµολόγων και παραγώγων, διαχείρισης διαθεσίµων και πωλήσεων χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών προϊόντων σε όλες τις χώρες παρουσίας της αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο.

Ιδιαίτερα κερδοφόρα ήταν η  παρουσία του τµήµατος διαπραγµάτευσης στην Ελλάδα µε διεύρυνση 
εργασιών σε νέες αγορές και προϊόντα. Η Eurobank EFG διατήρησε την ενεργή παρουσία της στην 
πρωτογενή και στη δευτερογενή αγορά και συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα Βασικών Διαπραγµατευτών 
κρατικών οµολόγων σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των εσόδων από προµήθειες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Νέα Ευρώπη. To τµήµα πωλήσεων της Διεύθυνσης Global Markets στην Ελλάδα είναι διαρθρωµένο 
κατάλληλα, ώστε να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσµα πελατών, όπως θεσµικούς πελάτες στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, εταιρείες µεγάλου και µεσαίου µεγέθους, ναυτιλιακές εταιρείες και ιδιώτες πελάτες 
των δικτύων private banking και Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών, µε ανάγκες για διαφορετικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Αντίστοιχη οργανωτική δοµή έχει αναπτυχθεί και στα Treasuries στο εξωτερικό, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Το 2007 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και ως προς την άντληση της απαιτούµενης ρευστότητας από τις 
Διεθνείς Αγορές, τόσο λόγω των έντονων ρυθµών ανάπτυξης των δανείων, ιδιαίτερα στη Νέα Ευρώπη, 
αλλά και λόγω της διεθνούς πιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο, ως συνέπεια της κρίσης 
στα στεγαστικά δάνεια χαµηλής φερεγγυότητας στις Η.Π.Α. Ο Όµιλος, έχοντας ολοκληρώσει το 
µεγαλύτερο µέρους του δανεισµού του στο πρώτο εξάµηνο του 2007, ελαχιστοποίησε τις συνέπειες 
της κρίσης. Το 2007, η Eurobank EFG πραγµατοποίησε την τέταρτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων 
ύψους €1,5 δισ., τη µεγαλύτερη τέτοια έκδοση από Ελληνική Τράπεζα, καθώς και την πρώτη στην 
Ελλάδα τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων ύψους €2,5 δισ. 
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Αµοιβαία Κεφάλαια
Κατά τη διάρκεια του 2007 ο Όµιλος Eurobank EFG διατήρησε την ηγετική του παρουσία στη διαχείριση 
αµοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά και διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία του στη Νέα Ευρώπη 
µέσω οργανικής ανάπτυξης.

Με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια c5,8 δισ. σε 56 αµοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν επενδυτικά 
τις κύριες και αναδυόµενες αγορές κεφαλαίου σε παγκόσµιο επίπεδο, η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέχει πάνω 
από το 1/3 της ελληνικής αγοράς µε µερίδιο 34,9% (εκτός Διαχειρίσεως Διαθεσίµων), γεγονός που την 
κατατάσσει στην πρώτη θέση για έκτη συνεχή χρονιά. Παράλληλα διεύρυνε τη γκάµα των 
προσφερόµενων προϊόντων µέσω της πλατφόρµας στο Λουξεµβούργο, ανεβάζοντας το σύνολο των 
αµοιβαίων κεφαλαίων µε έδρα στο Λουξεµβούργο στα 27, µε συνολικό ύψος κεφαλαίων c2,5 δισ.

Ο Όµιλος Eurobank EFG, στο πλαίσιο της δυναµικής ανάπτυξής του στη Νέα Ευρώπη, έχει πλέον 
εδραιώσει την παρουσία του στην αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων της Ρουµανίας. Με συνολικά υπό 
διαχείριση κεφάλαια c33 εκατ., η EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania S.A.I. S.A., για 
δεύτερη συνεχή χρονιά κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα των µεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης της 
τοπικής αγοράς µε µερίδιο αγοράς 13%. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2007 η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. προετοίµασε συστηµατικά και αποτελεσµατικά 
την είσοδό της στις πολλά υποσχόµενες αγορές της Πολωνίας και Βουλγαρίας, θέτοντας τις 
απαραίτητες βάσεις και τις κατάλληλες υποδοµές και πλατφόρµες στα δίκτυα των θυγατρικών 
τραπεζών του Οµίλου. Αυτή η προσπάθεια έδωσε στον Όµιλο τη δυνατότητα να εισέλθει δυναµικά στις 
αγορές αυτές το τελευταίο τρίµηνο, µε την έναρξη διάθεσης των αµοιβαίων κεφαλαίων στην Πολωνία 
τον Οκτώβριο 2007 και στη Βουλγαρία, τον Δεκέµβριο 2007. Μέσω της δυναµικής αυτής ανάπτυξης, τα 
αµοιβαία κεφάλαια του Οµίλου Eurobank EFG είναι διαθέσιµα σε έξι κράτη: Ελλάδα, Λουξεµβούργο, 
Κύπρο, Πολωνία, Ρουµανία και Βουλγαρία.

Η συνεχιζόµενη αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους Standard & Poor’s και Morningstar, καθώς και οι 
διακρίσεις που λαµβάνουν τα αµοιβαία κεφάλαια της Eurobank EFG, πιστοποιούν για µία ακόµη χρονιά το 
υψηλό επίπεδο υποδοµών και οργάνωσης της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., αλλά και τη συστηµατική προσήλωσή της 
στην επίτευξη ποιοτικού αποτελέσµατος για λογαριασµό των µεριδιούχων της.
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Ασφαλιστικές Εργασίες
Οι ασφαλιστικές εργασίες συνέχισαν τη θετική πορεία τους και το 2007. Η EFG Eurolife Ασφαλιστική 
δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής, Συντάξεων, Υγείας, Περιουσίας και Παροχής 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Περιλαµβάνει δύο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και γενικών ασφαλίσεων 
αντίστοιχα, την EFG Eurolife AEAZ η οποία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία στις ασφάλειες ζωής 
στην Ελλάδα και την EFG Eurolife ΑΕΓΑ, καθώς και µία εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων, την EFG 
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες.

Οι δύο εταιρείες Ασφαλίσεων του Οµίλου διατηρούν υψηλή αποθεµατοποίηση µε επενδεδυµένο 
χαρτοφυλάκιο που υπερκαλύπτει κατά πολύ τις συνολικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. 

Το 2007 - παράλληλα µε την καταλυτικής σηµασίας ανάπτυξη που προήλθε από τα τραπεζικά δίκτυα - 
πραγµατοποιήθηκε και σηµαντική επέκταση άλλων ασφαλιστικών δικτύων µε  αξιοσηµείωτη παραγωγή. 
Eπίσης η εταιρεία ξεκίνησε δραστηριότητες στη Ρουµανία, µε την ίδρυση δύο νέων θυγατρικών, 
της ΕFG Eurolife Asigurari de Viata SA και της ΕFG Asigurari Generale SA που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους ζωής και γενικών ασφαλίσεων αντίστοιχα. 

H EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες είναι ένας από τους τρεις µεγαλύτερους µεσίτες ασφαλίσεων στην 
Ελληνική αγορά, µε στόχο την προσφορά ολοκληρωµένων ασφαλιστικών λύσεων σε εξειδικευµένες 
ανάγκες εταιρειών και ιδιωτών. Η δυναµική της ανάπτυξη στηρίζεται τόσο στην αξιοποίηση του 
τραπεζικού δικτύου, όσο και στην επέκταση των εργασιών µέσω ανεξάρτητων καναλιών πώλησης.
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Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Η EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. εδραίωσε περαιτέρω την ισχυρή της θέση στον τοµέα 
της διαχείρισης θεσµικών χαρτοφυλακίων µε τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να ξεπερνούν τα  
c1,4 δισ. σε σχέση µε c1,2 δισ. το 2006.  

Η συγκροτηµένη και σταθερή παρουσία της εταιρείας µε εξειδίκευση στο θεσµικό χώρο και οι 
διαχρονικά υψηλές αποδόσεις, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότητα στην εξυπηρέτηση και το 
υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού των στελεχών της, έχουν αυξήσει την αναγνωρισιµότητα της 
εταιρείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, στον τοµέα της συµβουλευτικής διαχείρισης 
για την αξιοποίηση χαρτοφυλακίων κινητών αξιών, η εταιρεία αποτελεί σταθερά µία από τις πρώτες 
επιλογές, τόσο για λογαριασµό ασφαλιστικών φορέων, όσο και κοινωφελών οργανισµών. 

Στον τοµέα της διαχείρισης αποθεµατικών ασφαλιστικών οργανισµών της Ελλάδας, η EFG Eurobank 
Asset Management επελέγη για έκτη χρονιά ως εξωτερικός διαχειριστής τµήµατος του εγχωρίου 
µετοχικού χαρτοφυλακίου του ΤΑΠ-Ο.Τ.Ε. κατά την αναδιάρθρωση της επενδυτικής στρατηγικής και την 
αναθεώρηση των συµβάσεων διαχείρισης εκ µέρους του Ειδικού Κεφαλαίου του. Παράλληλα, ως ένας 
από τους δύο εξωτερικούς διαχειριστές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
Ασφαλιστικών Οργανισµών, του µεγαλύτερου αµοιβαίου κεφαλαίου της κατηγορίας Μικτό Εσωτερικού 
µε συνολικό ενεργητικό c620 εκατ., ολοκλήρωσε την πέµπτη διαχειριστική χρονιά, καταγράφοντας 
αποδόσεις υψηλότερες του επιλεγµένου δείκτη αναφοράς. Ταυτόχρονα, η EFG Eurobank Asset Manage-
ment συνέχισε µε επιτυχία τη διαχείριση τριών επιλεγµένων αµοιβαίων κεφαλαίων της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., 
και ανέλαβε τη διαχείριση του νεοσυσταθέντος αµοιβαίου κεφαλαίου EFG (LF) Equity B.R.S.-30, το 
οποίο επενδύει στις µετοχικές αγορές της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας.

Τέλος, στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων απεριόριστης εντολής ιδιωτών πελατών, η εταιρεία 
αύξησε τα υπό διαχείριση κεφάλαια παρά την άνοδο των προσφεροµένων επιτοκίων και τη µείωση της 
διάθεσης για ανάληψη ρίσκου εκ µέρους ιδιωτών πελατών στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον 
αυξηµένης µεταβλητότητας. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν περιορίζονται πλέον εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά 
επεκτείνονται και στις χώρες όπου ο Όµιλος Eurobank EFG έχει παρουσία. Ειδικότερα, η EFG Eurobank 
Asset Management έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στη θεσµική αγορά της Κύπρου και έχει 
επιλεγεί ως εξωτερικός διαχειριστής, τόσο από µεγάλα ταµεία πρόνοιας όσο και από επενδυτικές 
εταιρείες.   
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Private Banking
Το 2007 χαρακτηρίστηκε από σηµαντική αύξηση των επιτοκίων, η οποία έστρεψε το ενδιαφέρον των 
πελατών από τις επενδύσεις στις καταθέσεις, καθώς και από την κρίση ρευστότητας στη διατραπεζική 
αγορά που ξεκίνησε στο τέλος του καλοκαιριού και οδήγησε σε τραπεζικό ανταγωνισµό επιτοκίων στην 
προσπάθεια βελτίωσης των δεικτών ρευστότητάς τους. Η συγκυρία ήταν αρνητική για τις εργασίες 
Private Banking, επηρεάζοντας τον τοµέα προσέλκυσης κεφαλαίων. Παρά ταύτα, τα υπό διαχείριση 
κεφάλαια πελατών Private Banking της Eurobank EFG αυξήθηκαν κατά 9% σε c8,2 δισ.

Η πρωτοβουλία της Eurobank EFG για ανάπτυξη των «Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας» (Wealth 
Management Services) άρχισε να αποδίδει καρπούς το 2007 συµβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων. 
Σηµαντική ήταν η αύξηση των υπολοίπων σε δανειακά προϊόντα ως άµεση συνέπεια της διεύρυνσης της 
πελατειακής βάσης Private Banking στον τοµέα των στεγαστικών δανείων, αλλά και της επιτυχούς 
προώθησης νέων προϊόντων (δάνεια σκαφών, επενδυτικά δάνεια και δάνεια ακινήτων στο εξωτερικό). 

Στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, οι επιλογές που προωθήθηκαν στην πελατεία 
επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο σε στρατηγικές και προϊόντα απόλυτης απόδοσης (absolute return), µε 
επιλογές διαφόρων βαθµών µεταβλητότητας, σε προϊόντα µερικής κάλυψης κεφαλαίου µε έκθεση στις 
µετοχικές αγορές µικρής και µεσαίας διάρκειας, αλλά και σε προϊόντα ειδικής θεµατολογίας όπου οι 
αγορές δηµιουργούσαν ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, το 2007 αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη χρονιά 
υλοποίησης της στρατηγικής ανοιχτής αρχιτεκτονικής όπου προς όφελος των πελατών µας οι επιλογές 
σε αµοιβαία κεφάλαια διευρύνθηκαν µε την προσθήκη επιλεγµένων προϊόντων της Goldman Sachs.





Διεθνής
Παρουσία
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Η επιτυχηµένη εφαρµογή της δυναµικής διεθνούς στρατηγικής της Eurobank EFG, ιδιαίτερα κατά τα 
τελευταία δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα την µετεξέλιξή της σε έναν ηγετικό τραπεζικό όµιλο στη 
Νέα Ευρώπη, µε παρουσία σε επτά χώρες. Ο Όµιλος Eurobank EFG απευθύνεται πλέον σε έναν 
πληθυσµό άνω των 195 εκατοµµυρίων ανθρώπων στις χώρες αυτές, µε ένα δίκτυο 963 καταστηµάτων, 
επιχειρηµατικών κέντρων και σηµείων πώλησης, συνολικό ενεργητικό x14,3 δισ. και δυναµικό που 
ξεπερνά τα 11.800 άτοµα.

Κατά το 2007, η Eurobank EFG συνέχισε να επεκτείνεται δυναµικά στην περιοχή, ολοκληρώνοντας τις 
εξαγορές των τραπεζών Tekfenbank στην Τουρκία και Universal Bank στην Ουκρανία, ενώ εισήλθε και 
στην τραπεζική αγορά της Κύπρου. Ο Όµιλος ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ τη νοµική και λειτουργική 
συγχώνευση της DZI Bank µε την Postbank στη Βουλγαρία, καθώς και τη λειτουργική συγχώνευση της 
Nacionalna Štedionica Banka µε την EFG Eurobank στη Σερβία, ενισχύοντας τη συνολική του παρουσία 
στις χώρες αυτές. Στην Πολωνία, το δίκτυο καταστηµάτων Polbank EFG, που ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 2006, συνέχισε την ταχύτατη οργανική του επέκταση, για να φτάσει τα 254 καταστήµατα και σηµεία 
πώλησης, από 130 την προηγούµενη χρονιά, εδραιώνοντας τη θέση του, ιδιαίτερα στην Τραπεζική 
Ιδιωτών Πελατών. Στην Ουκρανία, ο Όµιλος επαναπροσδιόρισε τη νεοαποκτηθείσα Universal Bank, 
αναπτύσσοντας ισχυρή παρουσία στο Κίεβο και προσφέροντας µια διευρυµένη οµάδα ελκυστικών 
προϊόντων. Στην Τουρκία, η Tekfenbank µετονοµάσθηκε σε Eurobank Tekfen και πέτυχε ταχύτατη 
ανάπτυξη εργασιών, συνεισφέροντας στην κερδοφορία του Οµίλου, σε συνδυασµό µε την EFG Istanbul 
Securities. Στην Κύπρο, ο Όµιλος αρχικά θα επικεντρωθεί στην προσέλκυση πελατών από τον χώρο των 
επιχειρήσεων, καθώς και πελατών µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου.

Στοχεύοντας στην ανάδειξη της Eurobank EFG σε τραπεζικό όµιλο πρώτης προτίµησης για τους 
πελάτες στις σηµαντικές αγορές της Νέας Ευρώπης, καθώς και στη συνεχή ανάπτυξη, η διεθνής 
στρατηγική του Οµίλου είναι διττή. Στις χώρες όπου διατηρεί µακροχρόνια παρουσία, δηλαδή στη 
Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία, η Eurobank EFG στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της µεταξύ των 
κορυφαίων τραπεζικών οργανισµών, προσφέροντας πλήρη σειρά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Στις χώρες όπου η Eurobank EFG εισήλθε πρόσφατα, δηλαδή στην Πολωνία, Ουκρανία, 
Τουρκία και Κύπρο, στόχος παραµένει η γρήγορη και αποτελεσµατική εφαρµογή του επιτυχηµένου 
µοντέλου λειτουργίας του Οµίλου, που θα συµβάλει στην κατάκτηση µιας θέσης µεταξύ των µεγάλων 
τραπεζικών οργανισµών σε αυτές τις αγορές. Οι γοργά αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που χαρακτηρίζονται από αυξανόµενα επίπεδα διαθέσιµου εισοδήµατος και 
χαµηλό βαθµό διείσδυσης των τραπεζικών υπηρεσιών, αναµένεται να συνεχίσουν να αποτελούν βασικό 
µοχλό ανάπτυξης του Οµίλου τα επόµενα χρόνια.
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Βουλγαρία
Το 2007 αποτέλεσε ένα ακόµη επιτυχηµένο έτος για την Postbank. Η τράπεζα, παράλληλα µε τη συνέχιση 
της ανοδικής της πορείας στη Βουλγαρική αγορά, ολοκλήρωσε επιτυχώς τη νοµική και λειτουργική της 
συγχώνευση µε τη DZI. Η νέα τράπεζα διατηρεί τον διακριτικό τίτλο Postbank, ενώ η νοµική της ονοµασία 
είναι Eurobank EFG Bulgaria AD.

Η Postbank διαθέτει το τρίτο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη Βουλγαρία µε 233 σηµεία πώλησης σε 
όλη τη χώρα και απασχολεί πάνω από 3.000 άτοµα. Το µερίδιο αγοράς της ενιαίας τράπεζας στις 
χορηγήσεις είναι 10,8%. Στον τοµέα της στεγαστικής πίστης η Postbank κατατάσσεται δεύτερη µε µερίδιο 
αγοράς 10,1% και στον τοµέα της καταναλωτικής πίστης κατατάσσεται τέταρτη µε µερίδιο αγοράς 12,8%. 
Το 2007 οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 65% συγκρινόµενες µε το 2006. 
Τα επιχειρηµατικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 63% ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 67%. 
Ο διεθνής οργανισµός πιστωτικής αξιολόγησης Fitch Ratings τοποθετεί το πιστοληπτικό επίπεδο της 
Postbank σε “A-”  µε σταθερή προοπτική για µακροχρόνιες τοποθετήσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι τη 
χρηµατοοικονοµική ισχύ της Τράπεζας.

Η Postbank έλαβε πλήθος διακρίσεων κατά τη διάρκεια του έτους, µεταξύ των οποίων δύο βραβεία στη 
διεθνή χρηµατοοικονοµική έκθεση “Banks, Investments, Money” καθώς και τη διάκριση «Τράπεζα της 
Χρονιάς 2006» στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του θεσµού “Pari Daily Banking Awards”.

Ρουµανία
Κατά τη διάρκεια του 2007 η Bancpost συνέχισε να αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς.  Το δίκτυό της 
περιλαµβάνει 237 καταστήµατα και 16 επιχειρηµατικά κέντρα. Εµφάνισε επίσης σηµαντική ανάπτυξη του 
όγκου των εργασιών της τόσο σε δάνεια προς επιχειρήσεις όσο και προς ιδιώτες. 

Μέσω της Bancpost, o Όµιλος Eurobank EFG προσφέρει στη Ρουµανία µια ευρεία οµάδα προϊόντων και 
υπηρεσιών καλύπτοντας ολοκληρωµένα τις ανάγκες τόσο εταιρικών όσο και ιδιωτών πελατών. Η Bancpost 
απασχολεί πάνω από 4,000 άτοµα και κατέχει συνολικό µερίδιο της αγοράς χορηγήσεων της τάξεως του 
6,7%. 

Η ανακήρυξη της  Bancpost σε «Τράπεζα της χρονιάς» από το περιοδικό Bucharest Business Week, 
καθώς και η απονοµή του βραβείου “Best Managed Banks in Central and Eastern Europe” από το περιοδικό 
Euromoney, επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και τη δέσµευση του 
προσωπικού και της Διοίκησης προς τους πελάτες και τους µετόχους.
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Οι δραστηριότητες της τράπεζας στη Ρουµανία ενισχύονται από το πλέγµα των θυγατρικών εταιριών 
EFG Retail Services, EFG Leasing, EFG Property Services, EFG Finance, EFG Securities και EFG Mutual 
Funds Management και από τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες του Οµίλου, Eurolife Life και Eurolife General 
Insurance Services. Παράλληλα, η Bancpost δραστηριοποιείται και στην αγορά συνταξιοδοτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων µε την θυγατρική της Bancpost Fond de Pensii.   

Σερβία
Mετά την ολοκλήρωση της νοµικής ενοποίησης των τραπεζών Eurobank EFG και NSB σε έναν τραπεζικό 
οργανισµό, τη Eurobank EFG Štedionica, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2007 και η λειτουργική ενοποίηση των 
δύο τραπεζών. Με βάση στοιχεία Δεκεµβρίου 2007 η νέα τράπεζα αριθµεί 101 καταστήµατα και πέντε 
κέντρα για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων. Παράλληλα, εδραιώθηκαν εναλλακτικά δίκτυα διανοµής των 
προϊόντων της τράπεζας µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την ευέλικτη και άριστου 
επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της. Βάσει του ενεργητικού, η Eurobank EFG Štedionica καταλαµβάνει 
πλέον την έκτη θέση µε ποσοστό 5,3%, παρουσιάζοντας συνεχώς ανοδική πορεία τα τελευταία έτη.

Επίσης, στη Σερβία λειτουργούν και οι θυγατρικές εταιρείες Prospera Securities, EFG Retail Services, 
EFG Property Services και EFG Leasing, συµπληρώνοντας έτσι τον κύκλο εξειδικευµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Τουρκία
Τον Μάρτιο 2007 ο Όµιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της Tekfenbank, η οποία προσφέρει 
υπηρεσίες και προϊόντα κυρίως προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τον Οκτώβριο 2007, η χρηµατιστηριακή 
EFG Istanbul Securities, µέλος του Οµίλου από το 2005, απορροφήθηκε από την Τράπεζα, η οποία 
µετονοµάστηκε σε Eurobank Tekfen. Η συνεχιζόµενη συνεργασία µεταξύ του Οµίλου Eurobank EFG και του 
Οµίλου Tekfen Group, που διατηρεί το υπόλοιπο 30% της Eurobank Tekfen, αποτελεί µια ισχυρή βάση για 
την επέκτασή της στη δυναµικά αναπτυσσόµενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας.

Η πελατειακή βάση της Eurobank Tekfen αποτελείται κυρίως από µικροµεσαίες επιχειρήσεις από 
διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, µε τις οποίες διατηρεί µακροχρόνιες και στενές 
επιχειρηµατικές σχέσεις. Επιπλέον, η τράπεζα έχει και ιδιώτες πελάτες, κυρίως υψηλής οικονοµικής 
επιφάνειας. Στα τέλη 2007 το δίκτυο της Eurobank Tekfen περιελάµβανε 36 επιχειρηµατικά κέντρα / 
καταστήµατα.

Κατά το 2007, η Eurobank Tekfen ισχυροποίησε το δυναµικό της στους τοµείς των δανείων προς 
µεγάλες επιχειρήσεις, το leasing και το factoring, τοµείς στους οποίους σκοπεύει να αναπτυχθεί 
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ταχύτατα. Η στρατηγική ανάπτυξης επικεντρώνεται στους τοµείς της Επιχειρηµατικής Πίστης και των 
Κεφαλαιαγορών, µε την παροχή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών σε µικροµεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις στην Τουρκία, που εκτιµάται ότι αριθµούν τα 2,5 εκατοµµύρια. Σταδιακά, η τράπεζα θα 
εισέλθει και σε άλλους κλάδους µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η στεγαστική πίστη και η 
διαχείριση περιουσίας, ενώ σκοπεύει να ισχυροποιήσει τη δυναµική της στον τοµέα των 
κεφαλαιαγορών. Επίσης, η Eurobank Tekfen στοχεύει στην ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων µε τις 
τράπεζες του Οµίλου σε άλλες χώρες της Νέας Ευρώπης.

Πολωνία
Η Polbank EFG διανύει το τρίτο έτος λειτουργίας µετά από την επιτυχηµένη είσοδό της στην Πολωνική  
αγορά το 2006. Ο στρατηγικός στόχος της Pοlbank EFG για το 2007  ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του 
δικτύου, η εδραίωση της παρουσίας της στα αστικά κέντρα και  η ενδυνάµωση της δοµής και της 
λειτουργίας της τράπεζας. Τα κύρια χαρακτηριστικά για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η 
εξάπλωση του δικτύου µε 248 καταστήµατα και υποκαταστήµατα και πέντε επιχειρηµατικά κέντρα, όχι 
µόνο στη Βαρσοβία, αλλά και σε κοµβικά σηµεία σε ολόκληρη τη χώρα. 

Τα εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων που δηµιουργήθηκαν (micro branches, telemarketing, mobile force), 
κατά τη διάρκεια του χρόνου έφεραν την τράπεζα πιο κοντά στο µέσο πελάτη, αυξάνοντας την 
αναγνωρισιµότητά της. Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινούργιων προϊόντων τραπεζικής ιδιωτών 
πελατών, καθώς και εναλλακτικών καταθετικών προϊόντων, οδήγησαν στην αύξηση του µεριδίου της 
τράπεζας σε νέες εργασίες στο 6,4%, µε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού αγοράς από 0,5% το 2006, 
σε 1,9% τον Οκτώβριο του 2007. Παράλληλα, η ανάπτυξη της Polbank EFG στην Τραπεζική 
Επιχειρήσεων, αρχίζει να καλύπτει ήδη τον τοµέα των µικρών επιχειρήσεων και των µικροεπενδυτών, 
µε σκοπό το 2008 την εδραίωσή της και στον τοµέα των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Το 2007 η Polbank EFG κέρδισε το Μπρούντζινο βραβείο EFFIE 2007 στην κατηγορία «Λανσάρισµα», 
καθώς επίσης και το βραβείο «Εργοδότης εµπιστοσύνης» τον Ιούνιο του 2007. Στρατηγικός στόχος της 
Polbank EFG για το 2008 είναι αύξηση του µεριδίου αγοράς, τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις, η 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, καθώς και η ανάπτυξη του Direct Banking και των 
θυγατρικών EFG Insurance Services και EFG Properties Services που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
των ασφαλειών και του real estate. 

Ουκρανία
Η Universal Bank ολοκλήρωσε το 2007 τον πρώτο χρόνο ένταξής της στον Όµιλο Eurobank EFG, µε 75 
καταστήµατα, δύο επιχειρηµατικά κέντρα και ένα κέντρο για την εξυπηρέτηση των µεγάλων 
επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων στο Κίεβο και η ενίσχυση της παρουσίας της στη 
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Δυτική Ουκρανία ήταν ο βασικός στόχος για το 2007, καθώς η τράπεζα διέθετε 33 καταστήµατα τον 
Φεβρουάριο 2007, οπότε και εξαγοράσθηκε από τη Eurobank EFG.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού τοποθετήθηκαν οι βάσεις για την ορθότερη λειτουργία και υποδοµή 
της νέας τράπεζας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Οµίλου Eurobank EFG. Ειδικό βάρος δόθηκε στη 
στελέχωση των τµηµάτων Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών και Τραπεζικής Επιχειρήσεων, στην άρτια 
εκπαίδευση του προσωπικού, στην τεχνολογική υποδοµή και στα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων.

Η Universal Bank προσφέρει µέσω των καταστηµάτων της καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, 
καταθετικά προϊόντα, καθώς και ειδικά προγράµµατα για µικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Παράλληλα, έµφαση δίνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση της Τραπεζικής 
Επιχειρήσεων, µε προγράµµατα και προϊόντα για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, καθώς στην Ουκρανία αυξήθηκε το ενεργητικό σε c435 εκατ., 
ενώ τo χαρτοφυλάκιο δανείων επεκτάθηκε σε c334 εκατ. Στρατηγικός στόχος για το 2008 είναι η 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της τράπεζας. Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης καινούργιων και 
ανταγωνιστικών προϊόντων στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών και στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, η 
Universal Bank στοχεύει να εδραιώσει τη θέση της µεταξύ των µεγαλυτέρων τραπεζών στην Ουκρανία 
µέσα στα επόµενα χρόνια.

Κύπρος
Το Σεπτέµβριο του 2007 η Eurobank EFG ξεκίνησε την οργανική της ανάπτυξη στην Κύπρο. Η Κυπριακή 
οικονοµία είναι µια σύγχρονη οικονοµία αξιοσηµείωτης δυναµικής, µε ρυθµούς ανάπτυξης σαφώς 
υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωζώνη αναµένεται να 
ενισχύσει ακόµη περισσότερο αυτή τη δυναµική, διανοίγοντας νέους ορίζοντες για την οικονοµία της. 
Με τη µείωση του κόστους συναλλαγών και την αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, 
που αναµένεται να έλθουν ως επακόλουθο της υιοθέτησης του ευρώ, η Κύπρος θα διαθέτει πολλές 
από τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί όχι µόνο σε σηµαντικό υπεράκτιο χρηµατοπιστωτικό κέντρο, 
αλλά και σε ένα διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Στα τέλη 2007 λειτουργούσε ένα κατάστηµα / επιχειρηµατικό κέντρο στη Λευκωσία, ενώ για το 2008 
σχεδιάζεται η επέκταση της παρουσίας της Eurobank EFG µε καινούργια επιχειρηµατικά κέντρα στις 
µεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου. Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν αρχικά σε πέντε τοµείς: 
παροχή ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στις µεγάλες και µεσαίες 
επιχειρήσεις· Τραπεζική Διεθνών Δραστηριοτήτων· Private Banking· Ενεργητική διαχείριση θεσµικών 
χαρτοφυλακίων· Επενδυτική Τραπεζική και χρηµατιστηριακές συναλλαγές.
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2006

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων f δισ.)

3,8

9,3

142%

2007

2006

Σύνολο Καταθέσεων (f δισ.)

2,9

5,4

83%

2007

2006

Λειτουργικά Έσοδα (f εκατ.)

313

638

104%

2007

2006

Καθαρά Κέρδη (f εκατ.)

28,7
(3,5)

Καθαρά Κέρδη
(εξαιρουµένης Πολωνίας
& Ουκρανίας)

Συνολικά Καθαρά Κέρδη

115,2

72,6

303%

2007

Νέα Ευρώπη - Βασικά Μεγέθη 2007
  Βουλγαρία Ρουµανία Σερβία Πολωνία Τουρκία Ουκρανία Κύπρος Νέα Ευρώπη Δ%
 Σύνολο 
 Ενεργητικού x3,3 δισ. x4,8 δισ. x1,3 δισ. x2,2 δισ. x1,8 δισ. x435 εκατ. x535 εκατ. x14,3 δισ. 125%
  
 Χορηγήσεις
 (προ προβλέψεων) x2,4 δισ. x3,1 δισ. x848 εκατ. x1,7 δισ. x715 δισ. x334 εκατ. x106 εκατ. x9,3 δισ. 142%
  
 Καταθέσεις x1,7 δισ. x1,4 δισ. x574 εκατ. x699 εκατ. x613 εκατ. x100 εκατ. x295 εκατ. x5,4 δισ. 83%

 Λειτουργικά Έσοδα x152 εκατ. x246 εκατ. x87 εκατ. x75 εκατ. x62 εκατ. x18 εκατ. x2,5 εκατ. x638 εκατ. 104%

 Λειτουργικά Έξοδα x91 εκατ. x176 εκατ. x58 εκατ. x95 εκατ. x35 εκατ. x29 εκατ. x5 εκατ. x484 εκατ. 73%

 Κέρδη προ φόρων 
 και δικαιωµάτων  x54 εκατ. x37 εκατ. x22 εκατ. x(33) εκατ. x28 εκατ. x(19) εκατ. x(5) εκατ. x84 εκατ.
 µειοψηφίας

 Κέρδη µετά από  
 φόρους και δικαιώµατα  x50 εκατ. x29 εκατ. x20 εκατ. x(27) εκατ. x22 εκατ. x(16) εκατ. x(5) εκατ. x72,6 εκατ.
 µειοψηφίας

 Δίκτυο Τραπεζικής
 Ιδιωτών Πελατών 224 237 101 248 - 75 - 887

 Δίκτυο Τραπεζικής
 Επιχειρήσεων 9 18 5 6 36 3 1 76

Στοιχεία
Ισολογισµού

Αποτελέσµατα

Δίκτυο
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Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής
Η Eurobank EFG κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής σε Έλληνες και ξένους 
θεσµικούς επενδυτές. Με άµεση παρουσία στους φορείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα 
προσφέρει πλήρες πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες της για την υποστήριξη των συναλλαγών τους όσον 
αφορά σε µετοχές, οµόλογα και παράγωγα προϊόντα. 

Το 2007, για µία ακόµη χρονιά, οι υπηρεσίες θεµατοφυλακής της Τράπεζας αναγνωρίσθηκαν σε διεθνές 
επίπεδο από το παγκοσµίου κύρους περιοδικό “Global Custodian” όπου στην ετήσια αξιολόγηση των 
υπηρεσιών θεµατοφυλακής, ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ως “Top Rated Custodian for 
Domestic, Foreign and Leading Institutional Investors”. Ταυτόχρονα η Eurobank EFG είναι η µοναδική τράπεζα 
στην Ελλάδα που ανακηρύχθηκε “Top Rated” και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης “Domestic, Foreign and 
Leading Institutional Investors”. Επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα βραβεύτηκε ως ο καλύτερος 
Θεµατοφύλακας στην Ελληνική αγορά από το περιοδικό Global Finance.

Υπηρεσίες Διατραπεζικών Σχέσεων και Πληρωµών
Το 2007, η Τράπεζα ισχυροποίησε περαιτέρω τη θέση της ως Ανταποκριτής πρώτης επιλογής στην Ελλάδα 
για τα διεθνή τραπεζικά ιδρύµατα. Ένας σηµαντικός όγκος εργασιών δηµιουργήθηκε από τις θυγατρικές της 
στη Νέα Ευρώπη προσθέτοντας κέρδη σε επίπεδο οµίλου και διευρύνοντας τη φήµη της Τράπεζας ως 
σηµαντικού πάροχου διεθνών πληρωµών και υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίµων στην ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή. Η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι απευθείας ενεργό µέλος σε όλα τα συστήµατα µεταφοράς 
κεφαλαίων και είναι πλήρως έτοιµη να παράσχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στο σύστηµα 
SEPA µε τη ενεργοποίησή του στις αρχές του 2008. Αυτό θα συµπληρώσει τα υπάρχοντα εξειδικευµένα 
προϊόντα της Τράπεζας, διασφαλίζοντας την ικανότητα της Eurobank EFG όχι µόνον να ανταγωνιστεί 
αποτελεσµατικά τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα, αλλά και να προσφέρει προϊόντα εφάµιλλα 
των µεγαλύτερων διεθνών τραπεζών.

Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας
Το 2007 η εταιρεία EFG Business Services Α.Ε., που προωθεί το προϊόν Οµαδικό Πρόγραµµα Μισθοδοσίας 
«Pronomio» και παρέχει υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης µισθοδοσίας «Outsourcing Payroll Management» 
ανέπτυξε σηµαντικά την πελατειακή της βάση τόσο σε επίπεδο φορέων όσο και σε επίπεδο ατόµων. Ακόµη, 
οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων προώθησης των τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό συνεργαζόµενων 
εταιρειών µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Παράλληλα, αναβάθµισε το µηχανολογικό της εξοπλισµό και 
αυτοµατοποίησε ακόµη περισσότερο τις διαδικασίες λειτουργίας µε αποτέλεσµα τη µείωση λειτουργικού 
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κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ακόµη καλύτερη διασφάλιση του απορρήτου. Κατ' αυτό τον 
τρόπο απέκτησε την πιστοποίηση λειτουργίας σύµφωνα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα #402.

Στις χώρες της Νέας Ευρώπης, στις οποίες έχει παρουσία ο Όµιλος, συνέβαλε µε την τεχνογνωσία της τόσο 
για τη σύσταση και λειτουργία Επιχειρηµατικών Μονάδων Οµαδικών Πωλήσεων όσο και για την ίδρυση 
συγγενών εταιρειών στη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
και Διαδικτύου
Από την αρχή του 2007, ο τοµέας e-Business της Τράπεζας, αρµόδιος για την ηλεκτρονική τραπεζική ιδιωτών 
και εταιρειών, και η θυγατρική εταιρεία Business Exchanges, µε εξειδικευµένες λύσεις ηλεκτρονικού 
εµπορίου και εκκαθάρισης συναλλαγών, ενοποίησαν κύριες λειτουργικές δραστηριότητες µε στόχο την 
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη βελτιστοποίηση παροχής των υπηρεσιών τους.

Τα αποτελέσµατα στους τοµείς των πωλήσεων, της υποστήριξης πελατών, καθώς και της πολύπλευρης 
κάλυψης αναγκών των εταιρικών πελατών υπήρξαν εντυπωσιακά, µε υψηλότατα ποσοστά αύξησης άνω του 
50%. Το κύριο όφελος της προσπάθειας αυτής είναι η µείωση του λειτουργικού κόστους και η ενδυνάµωση 
της συνεργασίας των εταιρικών και ιδιωτών πελατών από όλες τις κατηγορίες µε την Τράπεζα. 

Παράλληλα, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής για ιδιώτες απέσπασε για µία ακόµη χρονιά ένα από τα 
σηµαντικότερα βραβεία από τη Global Finance ως η καλύτερη όλων των Τραπεζών στην Ελλάδα, 
αποδεικνύοντας τη λειτουργική αρτιότητα και την τεχνολογική αξιοπιστία των υπηρεσιών διαδικτύου που 
παρέχει η Τράπεζα στους πελάτες της. Η EFG e-Solutions, πέραν της εγχώριας δραστηριότητάς της, 
συνέβαλε σηµαντικά σε νέες υλοποιήσεις (Ουκρανία, Κύπρο), αλλά και σε µία σειρά από έργα στη Σερβία και 
την Πολωνία. Στόχος της εταιρίας είναι να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση και υποστήριξη του 
συνόλου των εφαρµογών των θυγατρικών Τραπεζών της Eurobank EFG στο εξωτερικό.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, καινοτόµες λύσεις υλοποιήθηκαν τόσο για την κάλυψη εξειδικευµένων 
αναγκών των πελατών δηµιουργώντας νέες συνεργασίες (Web Reverse Factoring, Guaranteed Payments, 
Deskbar/Toolbar), όσο και για τη βελτίωση της υποστήριξης υφιστάµενων υπηρεσιών (Click2Call, Click2Chat, 
CRM).  Με τον τρόπο αυτό η Eurobank EFG αποδεικνύει εµπράκτως τον προσανατολισµό της σε 
πρωτοποριακές υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από τον ανταγωνισµό, προσθέτοντας υψηλή αξία στους 
πελάτες της.

Αξιοποίηση και Εκµετάλλευση Περιουσίας
Το 2007 η Eurobank Properties ολοκλήρωσε µε επιτυχία την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή 
µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 
από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε x329,4 εκατ. Η επιτυχία της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου καταδεικνύει την ισχυρή εµπιστοσύνη των µετόχων, ειδικών επενδυτών και ιδιωτών, στην πορεία 
και τις προοπτικές της Eurobank Properties. 

Αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση στη Νέα Ευρώπη, ο Όµιλος συνέχισε την επιτυχηµένη παρουσία του στην 
παροχή υπηρεσιών real estate µέσω εταιρειών στη Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία και Πολωνία, ενώ 
δροµολογήθηκε και η παρουσία του στο real estate στην Ουκρανία. Αναφορικά µε την επενδυτική 
δραστηριότητα, η Eurobank Properties ξεκίνησε το 2007 την υλοποίηση της επιχειρηµατικής της στρατηγικής 
µε επιλεκτικές επενδύσεις στη Νέα Ευρώπη, αποκτώντας εµπορικά ακίνητα στη Ρουµανία, τη Σερβία και την 
Ουκρανία.
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Η αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eurobank EFG, καθώς επίσης και 
ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. Η Τράπεζα διαθέτει σηµαντικούς πόρους για την ανάπτυξη 
των πολιτικών, των µεθόδων και των υποδοµών της, προκειµένου να διασφαλίζει την αναβάθµισή τους 
σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Eurobank EFG 
εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες έγκρισης και ανεξάρτητης αναθεώρησης πιστώσεων, 
αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού 
κινδύνου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις θυγατρικές της στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Οι πολιτικές 
διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζονται από την Τράπεζα και από τις θυγατρικές της, καθώς επίσης από 
τους τοµείς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συµµόρφωσης του Οµίλου αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

Η πολιτική διαχείρισης των κινδύνων του Οµίλου προσδιορίζεται από την Επιτροπή Κινδύνων, η οποία 
αποτελείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, το Διευθύνοντα Σύµβουλο, τους Αναπληρωτές 
Διευθύνοντες Συµβούλους Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών και Διαχείρισης 
Κινδύνων και δύο µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας, η οποία συνεδριάζει σε 
τριµηνιαία βάση, αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο, ενώ οι τοπικές Επιτροπές Κινδύνων, οι 
οποίες συνεδριάζουν µε την ίδια συχνότητα σε κάθε µία από τις χώρες της Νέας Ευρώπης, αναφέρονται 
στην Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας. 

Πιστωτικός Κίνδυνος
Έγκριση Χορηγήσεων 
Η διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης χορηγήσεων είναι κεντροποιηµένη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
χώρες της Νέας Ευρώπης. Ο διαχωρισµός των καθηκόντων συνεπάγεται την ανεξαρτησία µεταξύ του 
στελέχους που έχει τη σχέση µε τον πελάτη, της εγκριτικής διαδικασίας, της εκταµίευσης και του πιστωτικού 
ελέγχου κατά τη διάρκεια της ζωής του δανείου. 
Από το 2004, η Τράπεζα αναλύει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της Τραπεζικής Επιχειρήσεων 
χρησιµοποιώντας το µοντέλο Moody’s Risk Advisor (MRA), ενώ από το 2007 για την τελική απόφαση για την 
αξιολόγηση των πιστοδοτήσεων χρησιµοποιείται επιπροσθέτως ένα σύστηµα βαθµολόγησης (Transactional 
Rating), το οποίο λαµβάνει υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (πιστοληπτική ικανότητα), όσο και τις  
εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που παρέχονται. Όλες οι πιστοδοτήσεις επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση.
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Η διαδικασία έγκρισης δανείων προς τις µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις (µε κύκλο εργασιών έως 
x2,5 εκατ.) βασίζεται σε ένα πλαίσιο κεντροποιηµένων διαδικασιών, σαφών πολιτικών όσον αφορά στις 
εξασφαλίσεις και στην αρχή του διττού ελέγχου. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ανάλυση της οικονοµικής 
κατάστασης του πελάτη, της προηγούµενης σχέσης του µε την Τράπεζα και σε στατιστικά µοντέλα 
(scorecard). 
Στην καταναλωτική πίστη,  η διαδικασία έγκρισης χορηγήσεων είναι κεντροποιηµένη. Η Τράπεζα 
χρησιµοποιεί προηγµένα µοντέλα αξιολόγησης αιτήσεων και συµπεριφοράς, καθώς και σαφή κριτήρια 
πιστοδότησης βάσει επισταµένης ανάλυσης δεδοµένων. Κάθε τοµέας δραστηριοποίησης της 
καταναλωτικής πίστης και κάθε προϊόν έχει αναλυθεί µε σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευµένων µοντέλων 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Η διαδικασία έγκρισης στεγαστικών δανείων είναι επίσης κεντροποιηµένη και βασίζεται στις συνολικές 
υποχρεώσεις του πελάτη, τα εισοδήµατά του, την αξία του ακινήτου και στην αρχή του διττού ελέγχου. Η 
Τράπεζα εφαρµόζει ένα εµπεριστατωµένο σύνολο πιστοδοτικών κριτηρίων, καθώς και ένα στατιστικό 
µοντέλο αξιολόγησης των νέων αιτήσεων στεγαστικών δανείων. Η εκτίµηση των ακινήτων για όλες τις 
µονάδες της Τράπεζας πραγµατοποιείται από την EFG Eurobank Property Services, θυγατρική της 
Τράπεζας. 
Η οργάνωση των τοµέων διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών τραπεζών στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη 
Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία ακολουθεί το πρότυπο του Τοµέα Διαχείρισης Κινδύνων της 
Τράπεζας. Στην Τουρκία, όπου ο Όµιλος επεξέτεινε τις δραστηριότητές του πρόσφατα, η Eurobank Tekfen 
έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθέτησης του ίδιου µοντέλου διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία 
έγκρισης πιστοδοτήσεων σε όλες τις τράπεζες της Νέας Ευρώπης συµµορφώνεται πλήρως µε τα 
ισχύοντα στη µητρική Τράπεζα στην Ελλάδα. Η παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στη µεν 
Τραπεζική Επιχειρήσεων διενεργείται για κάθε πελάτη ξεχωριστά, στη δε Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών σε 
επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου.

Παρακολούθηση και Αναθεώρηση Χορηγήσεων
Μετά την έγκριση, η ποιότητα των χορηγήσεων του Οµίλου στους κλάδους Τραπεζικής Επιχειρήσεων και 
Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρακολουθείται και αξιολογείται από τον 
Τοµέα Πιστωτικού Ελέγχου. Ο Τοµέας Πιστωτικού Ελέγχου αξιολογεί την ποιότητα των χαρτοφυλακίων 
µέσω επιτόπιων ελέγχων (σε επίπεδο πελάτη) για τους πελάτες Τραπεζικής Επιχειρήσεων και µέσω 
στατιστικών αναλύσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου για τους πελάτες Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών. 
Ο Τοµέας ελέγχει επίσης την πολιτική ανανέωσης πιστοδοτήσεων. Ο Τοµέας Πιστωτικού Ελέγχου 
λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες τις επιχειρηµατικές µονάδες και αναφέρεται στον  Αναπληρωτή 
Διευθύνοντα Σύµβουλο Διαχείρισης Κινδύνων. 
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει όρια και συγκεκριµένους ελέγχους όσον αφορά στη συγκέντρωση κινδύνων σε 
συγκεκριµένους πελάτες, οµίλους ή κλάδους. Οι εν λόγω κίνδυνοι παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και υπόκεινται σε τριµηνιαία / εξαµηνιαία επανεξέταση και έγκριση από την Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων. 

Βασιλεία ΙΙ
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για εφαρµογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη διαχείριση των 
κινδύνων, η Τράπεζα ξεκίνησε από το 2004 ένα έργο µεγάλης κλίµακας, για την υιοθέτηση της Μεθόδου 
Εσωτερικών Διαβαθµίσεων – ΜΕΔ (Internal Ratings Based Approach – IRB), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Νέου Συµφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙ».  Το πλάνο εφαρµογής έχει 
καταρτιστεί σε επίπεδο Οµίλου και έχει χρονικό ορίζοντα τετραετίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το πλάνο προβλέπει την εφαρµογή της IRB για την πλειονότητα των 
χαρτοφυλακίων της Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου 2008 (Θεµελιώδης ΜΕΔ - Foundation IRB για τα 
ανοίγµατα της Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Εξελιγµένη ΜΕΔ - Advanced IRB για την Τραπεζική Ιδιωτών 
Πελατών) και τη σταδιακή µετάβαση και των υπολοίπων χαρτοφυλακίων του Οµίλου µε σηµαντικά 
υπόλοιπα. 
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής, η Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων 
βασικών έργων:
• δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων για τη συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων, 
• ανάπτυξη σειράς εξελιγµένων µοντέλων για την αξιολόγηση και τη µέτρηση του κινδύνου (πιθανότητα  
 αθέτησης υποχρέωσης, έκθεση σε κίνδυνο και εκτίµηση ζηµιών), τα οποία συµπληρώνουν τα ήδη  
 υπάρχοντα µοντέλα αξιολόγησης,
• διαµόρφωση πλαισίου για την προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων (µακροοικονοµικοί και   
 µικροοικονοµικοί παράγοντες), και
• υλοποίηση µηχανισµού για την αυτόµατη παραγωγή αναφορών προς τις εποπτικές αρχές, αναλυτές /  
 επενδυτές και προς τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Κίνδυνος Αγοράς
Ως κίνδυνος αγοράς θεωρείται ο κίνδυνος απωλειών που ενδέχεται να προκύψουν από τις µεταβολές στα 
επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, στις τιµές µετοχών και στις τιµές προϊόντων/ εµπορευµάτων. Η 
Τράπεζα προκειµένου να ελέγχει αποτελεσµατικά τους κινδύνους της αγοράς που απορρέουν από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της, ακολουθεί ορισµένες αρχές και πολιτικές. Οι πολιτικές θέτουν το 
πλαίσιο για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων αγοράς σε επίπεδο Οµίλου 
και διασφαλίζουν την εφαρµογή των κανόνων των εποπτικών αρχών. 
Η Διεύθυνση  Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών είναι αρµόδια για τη µέτρηση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του κινδύνου αγοράς και ρευστότητας καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των 
πολιτικών διαχείρισης κινδύνου αγοράς.

Value At Risk (VaR) –  Αξία Σε Κίνδυνο
Όλοι οι κίνδυνοι αγοράς παρακολουθούνται και υπολογίζονται από το εσωτερικό µοντέλο αποτίµησης 
κινδύνων της Τράπεζας, το οποίο χρησιµοποιεί τη µεθοδολογία Value at Risk (αξία σε κίνδυνο) 
σε καθηµερινή βάση. Η Τράπεζα έχει δηµιουργήσει και εφαρµόζει ένα πλαίσιο ορίων VaR προκειµένου 
να ελέγχει και να διαχειρίζεται πιο αποδοτικά τους κινδύνους αγοράς, στους οποίους είναι εκτεθειµένη. 
Για το έτος 2007, το VaR για το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών της Τράπεζας (Trading Book) κυµάνθηκε 
µεταξύ  c1,4 εκατ.  και c15,5 εκατ. µε µέση τιµή c7,2 εκατ. Για το ίδιο διάστηµα, η εκτίµηση VaR για το 
συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας (Trading & Banking Book) κυµάνθηκε µεταξύ c11,3 εκατ. και 
c25,1 εκατ. µε µέση τιµή c16,9 εκατ. Αµφότερα τα ποσά βασίζονται σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% και 
περίοδο διακράτησης 1 ηµέρας.

Εκ των υστέρων έλεγχος (Back testing)
Η Τράπεζα εφαρµόζει επίσης εκ των υστέρων έλεγχο, ώστε να ελέγχει την ορθότητα των ρυθµίσεων, 
καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης του εσωτερικού µοντέλου αποτίµησης κινδύνου. Ο εκ των υστέρων 
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έλεγχος αφορά στη σύγκριση των ηµερήσιων αποτιµήσεων του VaR και των αντίστοιχων µεταβολών της 
αξίας του χαρτοφυλακίου.
  
Προσοµοίωση καταστάσεων κρίσης (Stress Testing) 
Δεδοµένου ότι η προσέγγιση VaR δεν καλύπτει τις ακραίες συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα εφαρµόζει 
προγράµµατα προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests), προκειµένου να απεικονίσει την 
επίδραση  µεταβολών απόκλισης των παραγόντων κινδύνου µεγέθους πολλαπλάσιας της τυπικής 
απόκλισης αυτών και την κατάτµηση των ιστορικών συσχετίσεων. 

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι σηµαντικό εργαλείο της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, 
σχεδιασµένο να διασφαλίζει ότι η Τράπεζα είναι πάντα σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
προς πελάτες και τράπεζες, όποτε αυτές καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσµες. 
Ως ελάχιστη απαίτηση, η Τράπεζα στοχεύει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών 
αρχών, της νοµοθεσίας και του Οµίλου. Η διαχείριση ρευστότητας δεν διασφαλίζει µόνο τη διατήρηση του 
παράγοντα βραχυπρόθεσµης ρευστότητας εντός ορίων, αλλά και εξετάζει τον αντίκτυπο των 
µεταβαλλόµενων συνθηκών της αγοράς και των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων στα ταµειακά διαθέσιµα της Τράπεζας. Η προσέγγιση της Τράπεζας όσον αφορά τη διαχείριση 
ρευστότητας συνίσταται στην αποτελεσµατική διαχείριση των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
και στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διατήρηση ενός ελάχιστου 
επιπέδου ρευστότητας και τη διαχείριση των αναντιστοιχιών στις ηµεροµηνίες λήξης των ταµειακών 
διαθεσίµων της Τράπεζας, ώστε να παραµένει φερέγγυα σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας στην αγορά. 
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα στοχεύει στη διατήρηση µιας σταθερής και διαφοροποιηµένης χρηµατοδοτικής 
βάσης. 

Λειτουργικός Κίνδυνος
Το Διοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί µέσω της Επιτροπής Κινδύνων το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά 
του λειτουργικού κινδύνου της Τράπεζας και ειδικότερα το επίπεδο των λειτουργικών ζηµιών, τη 
συχνότητα και το ύψος τους, και, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, τα θέµατα του συστήµατος εσωτερικών 
ελέγχων που άπτονται του λειτουργικού κινδύνου.
Οι επιµέρους επιχειρησιακές µονάδες του Οµίλου διατηρούν την πρωταρχική ευθύνη διαχείρισης των 
λειτουργικών κινδύνων των εργασιών τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική 
και αποδοτική διακυβέρνηση της διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. Η Διεύθυνση Λειτουργικών Κινδύνων 
έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση της µεθοδολογίας για την αναγνώριση, την 
αξιολόγηση και την αναφορά των λειτουργικών κινδύνων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συµβουλίου και της Επιτροπής Κινδύνων, των Κανονιστικών και θεσµικών απαιτήσεων και των 
κατευθυντήριων αρχών του Οµίλου, για την παρακολούθηση του επιπέδου και των χαρακτηριστικών του 
λειτουργικού κινδύνου και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην Επιτροπή Κινδύνων, και, τέλος, για την 
εκπόνηση και την εφαρµογή της µεθόδου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου. 
Εντός του 2007 ξεκίνησε το πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης λειτουργικών κινδύνων και ελέγχων (risk & 
control self assessment), το οποίο σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Eurobank EFG 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επί του παρόντος, η Τράπεζα εφαρµόζει την Τυποποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι λειτουργικών κινδύνων, όπως ορίζεται στη Βασιλεία ΙΙ, τη σχετική  Οδηγία 
της Ε.Ε. για την κεφαλαιακή επάρκεια και τους σχετικούς κανονισµούς της Τράπεζας της Ελλάδας. 
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Ο Όµιλος δεσµεύεται να τηρεί τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας σε όλο το 
φάσµα των δραστηριοτήτων του. Το Διοικητικό Συµβούλιο, υποστηριζόµενο από εξειδικευµένο τµήµα εταιρικής 
διακυβέρνησης, έχει την εποπτεία των θεµάτων του Οµίλου και συνεχώς  επιδιώκει να βελτιώνει και να 
ενισχύει τις  διαδικασίες, δοµές και πολιτικές του Οµίλου. Πέρα από τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του 
Οµίλου µε το εκάστοτε νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στόχος είναι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα ως 
προς τη λήψη αποφάσεων, όπως και η ανάπτυξη εταιρικής νοοτροπίας και αντίληψης που βασίζεται στις αξίες 
της επιχειρηµατικής ηθικής και την προάσπιση των συµφερόντων των µετόχων και όλων όσων έχουν έννοµο 
συµφέρον. Ενθαρρύνεται το επιχειρηµατικό πνεύµα και η ανοιχτή επικοινωνία, χωρίς ταυτόχρονα να τίθεται 
εµπόδιο στην αποµάκρυνση προσώπων που αθετούν τις αξίες και τα ηθικά πρότυπα του Οµίλου.
Η δηµιουργία µιας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων για τον Όµιλο, µε σκοπό την ευθυγράµµιση των 
συµφερόντων όλων των ατόµων µε τα συµφέροντα του Οµίλου, αποτέλεσε κατά το 2007 ένα περαιτέρω βήµα 
προς την κατεύθυνση αυτή.
Η δέσµευση του Οµίλου έγκειται στο να προάγει τις σχέσεις πίστης και εµπιστοσύνης µε το κοινό και να 
εξασφαλίζει µεθοδική και σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επιτροπές Διοίκησης

Εκτελεστική Επιτροπή: Ν. Νανόπουλος (Πρόεδρος), Ν. Καραµούζης, M. Κολακίδης, Β. Μπαλλής, 
Μ. Βλασταράκης, Ε. Κάββαλος, Φ. Καραβίας, Γ. Μαρίνος, Ν. Παυλίδης, G. Pradelli, Π. Χατζησωτηρίου.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού: Ν. Νανόπουλος (Πρόεδρος), Ξ. Νικήτας, Γ. Γόντικας, Ν. Καραµούζης, 
M. Κολακίδης, Β. Μπαλλής, Π. Χατζησωτηρίου.

Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων: Γ. Κατσαρός (Πρόεδρος), Γ. Μαρίνος, Η. Βίγκα

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ξ. Νικήτας, Γ. Γόντικας, Α. Δεσύπρη, Θ. Ζαµπέλλα
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Διοικητικό Συµβούλιο & Επιτροπές Συνιστώµενες από το Δ.Σ.

Διοικητικό   Επιτροπή  Επιτροπή  Επιτροπή  Επιτροπή 
Συµβούλιο  Ελέγχου Κινδύνων Ανταµοιβών Ανωτάτων Στελεχών 

Πρόεδρος Ξενοφών Κ. Νικήτας                a

Επίτιµος  Γεώργιος Κ. Γόντικας
Πρόεδρος 
 

Αντιπρόεδρος A' Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση
 

Αντιπρόεδρος Β' Λάζαρος Δ. Εφραίµογλου
 

Διευθύνων  Νικόλαος Κ. Νανόπουλος                a              a
Σύµβουλος
 

Αναπληρωτής  Νικόλαος Β. Καραµούζης                a
Διευθύνων 
Σύµβουλος
 

Αναπληρωτής  Μιχάλης Η. Κολακίδης  Πρόεδρος
Διευθύνων 
Σύµβουλος

Αναπληρωτής  Βύρων Ν. Μπαλλής                a
Διευθύνων 
Σύµβουλος
  

Chief Operating  Νικόλαος Κ. Παυλίδης 
Officer 
 

Μη Εκτελεστικοί  Φώτιος Σ. Αντωνάτος               a          
Σύµβουλοι

 Αντώνιος Γ. Μπίµπας

 Emmanuel Leonard         Πρόεδρος              a          Πρόεδρος                      a
 C. Bussetil

 Δρ. Σπύρος Ι. Λάτσης

 Δρ. Περικλής Π. Πεταλάς               a              a              a                Πρόεδρος
 

Μη Εκτελεστικοί  Δρ. Παναγιώτης                a                                                a
Ανεξάρτητοι  Β. Τριδήµας
Σύµβουλοι

 Σπύρος Σ. Λορεντζιάδης                a              a
 

Γραµµατέας  Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου

Κάθε µία από τις ανωτέρω επιτροπές καταρτίζει τους Όρους Λειτουργίας της, οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στον αναλυτικό Εσωτερικό 
Κανονισµό Λειτουργίας της τράπεζας και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

�� ���������� ��������� ����������� ��� ������ �����������, ��� ��� ������� ��� ������������ ����������� ����������� ��� ������ ��� ����� ��� 31 ���������� 2007.

    

        

  

 

�� 10� ���������� 2007 ����������� ��������� ������� € 0,32 ��� ������, ��������� ����� € 166 ��. (2006: € 135 ��.). �� ���������� ��������� ��������� ���� �������
������ ��������� �� ������� ������� ���������� € 0,50 ��� ������, ��������� ����� € 259 ��., (2006 € 215 ��.). ����, �� �������� ���� ��� ���������� ��� �� 2007 ���������
�� € 0,82 ��� ������ ��� �������� € 425 ��., �������� ���� 21,5% �� ����� �� �� 2006 (€ 350 ��.).

���� �� ���������� ���� ���� ������������ ��� �� ���������� ������������, �� ������ ����� ��� ��������� ����� �������� ������� �� € 815 ��., �������� ���� 35,5%
�� ����� �� �� 2006 (€ 601 ��.).

 

��� ��� ������, � ������ ���������� �������� ����������� �� 2007 �� ��� ���������� �� ���������� ��� 33% ��� ��� 61% (�������� ���������� 2007). ��� �� 2008, �� ���
���������� �� ������� ���� ����������� 5% ���� ������������ ����� ��� ��������. ����������� ��������� ��� �� ������������� ������� ����� ����� ���������. ���� �����, ��
������� ������ ��� ������� ����������� �������, �� ��������� �� ��� ��������� ������� �������������� ���� �� ���������� ���������� ��������� �������� ��� ����������
���� ������� ��� �� 2008.

  

�� ���� ��� ����� ��� � Eurobank EFG �����������������, ���� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ������, �� 2007 ������ �������������� ��� ��� ������ ���������������
����������, ������������� ��� ��������� ��� ��������������� �������������� ��� ������� ����������� ��� ��� ����� ��� ����������� ������� ��������� �������������
���������� (“subprime”) ��� ������������� �� ���������. ������ ��� �� ���������� ��� �� ������ ���������� ������ ���������� ������� ��� �� 2008, �� ���������� ����� ����
����������� �� ������� �����.

� ������� ������ ��������� ��� 2�� ��������� 2007 ��������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��� �������� �� �������� �������� ��� ������ ���� �������, ��
�������� ���������� ���� ��� ����������� ������� �� �������� 2 ���� ������� ��� ���� 15 ������� ��� ���� ������� € 20 � ���� ���. �� �������� ��� ������� ��������� ��
������������ ��� �� ������������� �������� ��� ���������, ����� ��� ��� ��� �������� �������� ��� �������� ��� ������, ������ ��� ���������.

� ������ ��������� ��������� ������������ �� �������� ��� �� �������� ��� �������������� ������� �� € 1.229 ��. ��������� 61.444.496 ���� �������, ��� ����������
���� �������������� ��� ������������� ������ ��� 25� ����������� 2007. �� ���������� ���������� ���������� ���� ��� ������� ������� ��� ����������� �����
������� ������� 97,5% ��� �������. ��� ��� 1.554.008 ��������� ���� �������, 754.178 ������� ������� �� ������������ ����� ������� ����������� �� �������� ��� ���
�������� ����� 200 ��������� ������� ��� ������������� ���� ���� ��� € 20 ��� ������. �� ������������� ��������� ���� ������� ���������� ��������� ����� ����������
�������� �����������. ������������ �� ������� ������� ������������� ��� ���� ������� ��������� ����� € 328 ��., ����, ���� ��� ��������� �������, ������������� ���� ��
4,9% ��� ���������� �����������. �� �����, � �������� ������ ��� ������������ ��� �������� ���������� ��� ��������� ������� ���� ������� 11 �����.

� ������ Eurobank EFG ������� ����������������� ��������� ����� ������ ���������� ������� �������, ���������� ������������, ����������� ���������, private banking,
������������ ��������� , ����������� ���������� ��� ��������� �������������. � ������ ����������������� ���� ������������, �������� ��� ���������� ���� ������ ���
���� ������� ��� ���������, ���������� ��� ��������������� ������� (��� ������).

�� ������� ���������������� ��������� ��� ������� ������������ ��� �� 2007. � ������ ��� ��������� ����������� ������� ��������� (���) ��������� ��� 4% ������� ���
���������� �� 2008 �� �������� ��� 3,7%. � ������� �������� ��� 9,3% �� 8,3%, ����������� ��� ����������� ����������� ��� �����������. �� ��������������� ����� ����
�������� �������� ��� ��������� ���� �������� ��� ���������� � �����, �� �������� ��������� 2007, ������ �� ������ ����� 20,5%.

  

���� ���� ��� 2007 � ������ ���������� ��� ������� ��� “Universal Bank” ���� ��������, ��� ��������� ���� ����� ��� ��������, ���� ��������� ������������, �� ���
������� ��� “Tekfenbank” ��� ������������� �� “Eurobank Tekfen”. ��� ������ � ������ �������� �� ����������������� ���� ����� ����������� ����� ������ ��� ����������
������������ ��� ��� private banking.

��� ���������, �� ������ ��� �� �������� � ������ �������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ��� ������ �/��� �������� ���� ���������� ��� �������� ��������� ����
������ ��������. �� �������������� ���� �������, ��� ��������� �� 2006, ������������ ��������� ������� ������� ���������, ���� ��� ��� ������ ���, ��� ����� ���
�����, ������� ������������ ��� 250 �������.

� ������� ������ ��������� ��� 21�� ��������� 2007, ������������� �� ���������� ��������� �� ���������� �� ��������� ������������� ��� ���������� ����������
����� ������������� ��������. ���� � ����� ���� ��� ��� �������� �������� �������������� ��� ������ ���������, �� �� ������� ����� �� �������� �� �� ��������� ���� ���
������� ��� ���������� ����������. �������� ��������� ��� �� ������ ������� �� �������� ���� ������� ������� ������ ���������.

���� �� �������� ��� 2007 � ������ �������� ��� �������� ��� �������������� ��� ��� ��� ������ �� �������� �������� �� 7 �����. �� ������ ��� ������ ����������
��������� ���� �������, ��� � ��������� ������� ������� (�����������, ������ �������, ��� �������������� ������) ���������� ����� ��� 960 ������������ �������
12.000 ����� ���� �� ����� ��� �����.

�� ������ ����� ��� 2007 ��� ��������� ����� �������� ��� �������� EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., ������������ ��� ����������� ���� ���� ������������ ��� ���
���� ����������� ������������, ������������� �� € 851 ��., �������� ���� 32,1% �� ����� �� �� 2006 (€ 644 ��.), ���� ������������ ��� ����������� ���������
������������� ��� ������ 7.

������ 2  31 ���������� 2007 
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• �� ����� �� �� ������� ����������� ����������:

     

 

� ������ Eurobank EFG ����� ����� ��� EFG Group, ��� ����������� ��� �������� ��� ��������� ����������������� ��������� �� ������� ������� �������� ��� EFG Bank
European Financial Group, ��������� ������ �� ���� ��� �������. ��� �� ���������� ����� ��� EFG Bank European Financial Group ���������� ��� ��� ���������� �����. ��
������� ��������� ������ ������� �� 41,2% ��� ��������� ��������� ��� ��������. �� ��������� ������� ��� �������� ������� �� ��������� ��������� ��� �� ����
���������� ������ � ������� ��� ���� ����� ������������ ��� �������� ��� �� ������� ���� ��� 5% ��� ����������� �����.

• ������� �������������� ��� �� ������ ��������� �� ���������� ��������� ������ �� ������� ���� ������� ����� �������� ��� ��������� �� �������������� ��
������� ���� �� �������. ��������� ������������� ��������������� ��� �������� 32 ��� ������������ ����������� �����������.

• ������ ���� ������� �� ��������� ��������� ��� ����������:
• � ������ ��������� ������������� �� ���������� ��������� �� ������� ������� �� ��������� ��������� ��� ����������, ��� ����� ������� ���������� ���������� ���
�������� ��� ��� ������. ��������� ������������� ��������������� ��� �������� 32 ��� ������������ ����������� �����������.

�� ���������� ��������� ��������������� ��� ��� ������� ������ ��������� ��� 2007 �� ����� ����� � �� �������� ��������� ���� ��������� ���� ��� ��� �������� ���
������������ ��������� ����� �������, ������� �� �� ����� 16 ��� �.�. 2190/1920, ���� ��� ����������� ��� ��� �� �. 3604/2007. ��������� �������������
��������������� ��� �������� 32 ��� ������������ ����������� �����������.

��� 3� �������� 2007, � ������� ������ ��������� �������� �� ������ ��� ����������� ����� ��� ������� ���� 20%, �� € 2,75 ��� € 3,30, ��� ��� ������ 2 ���� ������
����������� ������� ��� ���� 10 �������. �� 76,8 ��. ���� ������� ���������� ���� �������������� ��� ������������� ������ ��� 23� ����� 2007.

  

• ������, �� ���������� ��������� ��������������� �� ������� ������� ����� �������� ����������� ���������� ��� ����� ��������� �� ���������� ���� ��� ������� ���
����������� ������������ ������� ����������� ����������. ��������� ������������� ��������������� ��� �������� 34 ��� ������������ �����������
�����������.

• �� ����� �� �� ���������  ������������� ����������:

����� ��� ��� ������ ��� ��������� �� ������� ��� ��� �� ��� ���� �������, ��� �������� ��� �����, �� �������� �������� �������� ���� 3,5 ��. �������, �� ���������� ���
������������ ������������� ���������� ���������� ��� ��� ��� �������� ����������� ���������� ��� ����������� ���� ��� �.�. ��� ��������� ��� ��������.

• ������� ��������� ��� ������� ����������, �� ���������� ��������� ��������������� �� ������� ���������� ���������� �� ������� ��� ���� ��� ���������� ���
��������, ��� ������� ��� ������������ ������������ �������� ����������� ���������� ��� ������� ��� ��������.

��� 31 ���������� 2007, �� �������� �������� ��������� �� € 1.443.600.504,50, ����������� �� 524.945.638 ������ ����������� ������� �� ����, ����������� ����� € 2,75 �
���� ���. ���� �� ������� ����������������� ��� ������������� ������ ��� ����� ��� �� ���������� ��� ��� ����������� ��� �������� ��� ��� �������� ����. ���������
������������� ��������������� ��� �������� 32 ��� ������������ ����������� �����������.

�� ������������ ��� ����������� ���������� ��� ��� ������ ���� �������, ����� ����������� ��������� ������� ��� �� ������ ���������, ����� �� ����:

�� ���������� ��������� ��� ������ Eurobank EFG ���������� ��� �������� 42 ��� ������������ ����������� �����������. �� ���������� ���������� ��� ����� �����
��������� ���� ���������� ��� �������� (www.Eurobank gr). � �. ������ ��������� �������� ����������� ����� ��� ����������� ���������� �� ���� ��� ��� 1� ���������
2007, �� ������������� ��� �. ���������� ������. � �. �������� ������������ �������� ���������� �� ����������� ����� ��� ����������� ���������� �� ���� ��� ��� 25�
������� 2007, �� ������������� ��� ����������� �. ��������� ������������. � ������ ��� �������� ����������� ���������� ����� �� ��� ������ ���� ��� ��� �������
������ ��������� ��� �� �������� ����� ��� ����� 2010.

� ��������� ������� ����������� ��������� ��������� ����� �� 12,2% (��������� ��� �� 10,4% �� 2006) ������ ��� ��������� ����� ���� 11,4% (������� ��� �������,
����������� 2007) ��� ��� � �������� ���������� ��������� ����� 8%. � ������� ������� ����������� ��������� Core Tier I ��������� �� 9,2% (2006: 7,2%).

  

�� �������� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� �� ������� ���� € 1,2 ���. ��� ��� ������� �������� ��������� ����������� ����� € 750 ����. ��� ������, �� ��������
�������� ������� �� € 5,7 ���., ��������� �������� ��� �� ������� ��� € 3,6 ���. ��� 2006. ��� ����, �� ������ �������� ������ ����������� “Core Tier I” ������� �� €
4,3 ���. (2006: € 2,5 ���.).

��� �� �������� ������ ��� �������, ��� ���������������� �� ���������� € 20 ��. ���� ���� ������������ ��� �� ��� ���������� € 16 ��. ��� ���������� ��� ����� ���
������ ��� �����������.

�� �������� ����������� ������ �������� ���������� ��� ������, ������� �� ���� ������� ��� ��������� �� – ������������ �������, ������ �� € 46,3 ���. ���������� �� €
34,5 ���. �� 2006 ������� �� ���� ������� ��� ��������� �.

�� ������ ����� ��� ������ ������� �� € 2.004 ��., (�������� ���� 25,5% �� ����� �� �� 2006), �� �� ������ ��������� ��������� ��� 3,28%. �� ����� ��� ����������
������ ��������� ���� 25,7% �� € 634 ��., ��� �� ����������� ����� ������� �� € 2,8 ���., �������� ���� 26% �� ����� �� �� 2006. � �������� ������� / ������
���������� ���� ���� ������ (��� 40,7% �� 40%), ��� ��� ��� ��� ������ (��� 90% �� 76%), �� ���������� � �������� ������� / ������ ��� ������ �� ������� ���
48,1%. �� �������� ����� ��� ���� ������� ������� �� € 72,6 ��. �� ����� �� ����� € 3,5 ��. �� 2006 ��� ����� € 60 ��. ����, �� ������ ����� ��� ������ ��� ���������
����� �������� ������� �� € 851 ��., �������� ���� 32% ��� �� 2006, �� �������� �� ��� ������������ ����� ��� € 820 ��. � ������ ���� ������� ��� € 780 ��. ���
��������. � ������������� ����� ��������� ������ �� 23,5% �������� ��� 23% �� 2006, ���� ���  ������ ���  ��������� ���� € 1,2 ���. �� ����������. 

�� 2007 � Eurobank EFG ������ �� ���������� ��� ���� 27,1% �� € 68,4 ���. ��� ���������� ������� ��������� ��� ������� ��� ��� ���������� �� ����� ���� ������ ���
�� ���� ��� ����� ����������������.

���� ������, �� ���������� ��������� ���� 20,4% ��������� �� € 37,4 ���. ��� ��� ��� ������ ������������������. �� ���������� �� ���������� �� ������� ������
��������� ���� 33,7% �� € 46,7 ���. ���� ��� ������������� �������� ��� ��������, � ��������� �������� ���������� �� �� ������ ��� �� ��������������� ������� ����
��������� ���������� ��� 2,4% ������ 2,8% �� 2006, ��� �� ���������� ��� ����������� ��� ������������ ������� �� 1,01% ��� ������� ����������, ����������� �� �����
�� �� 1,14% ��� 2006. �� �������� ��� ���������� ���� ��������� �� 92% ��� �� ��������������� �������, �� ����� �� �� 57% ��� ����� �� ���� ������� �������
���� ��� �������� ���� ������  (������� ��� �������, ����������� 2007). 

�� 2007, � ������ ��� ���������� ������ ��� ������� ����� 30,5%, �� �� �������� ��� ���������� �� ���������� �� € 52,4 ���., �������� ���� 17,4% �� ����� �� �� 2006.
�� ���������� � ������� ���������� ���� ���������� ��� ����� ��� 2007 ������ �� 126%, �� �������� �� �� 156% �� ����� �������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������
(������������ ��� ��������� ���������� ��������� ��� ���������� ��� �� ��������� ����������), ���� ���������� ��� �� ������ ���������� �������� ��� UBS.
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• ��� ������������ ����������� ��� �������� �����

 25 ����������� 2008

 

    

� ������ Eurobank EFG ���� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ������. ������ �� ��� �� ��������� ����������� ������� ��� ����� ���������
����������� ������ ����������� ����������� ��� �� ���������� ������� ��� �� ����������� ���� ��� ����������� ����������. �� ��������� ������������ �� ������� ���
���� ���������� ���������� �� ������� Eurobank.

���� Eurobank EFG � ���� ��� ���������������� �������� ���� ������� ���, ���� ����������� ��� ���� ����������� ���. ������ ��� ����� � �������� ��� � ��������� ���
��������� ��������, ����������� �����, ���������, �������, ������, ����������� ���������� � ������� ����������. ����������� �� ������������� ��� �� ���������
�������� ��� ��������������� ��� ���������, ���� ������ �������������������, ��� ��� ������� ������ ��� ���������� ���. ������������� ��� � ��������������� ����� ������
������� ���� ��������� ��������������� ����������� � ����� ������ �� ����������� ��� ����������� ������������� ��� ��������������. 

 

�� ��������� ������������ ��� ������ ��� �� ������� �� ��������� �������, ������������������� ���������� �� �������� ���, ���������� ������������ ����� ���
�����������. � ������� ����������� �������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ��������� ��� ��� ������� ������������������ ���������� ��� ���������� ���
��������� ��� ������.

� ������ Eurobank EFG ���� �������� ���������� ��������� ��������� ���� ����� ���� �����������������. ������������, ����������� ���������� �������������,
������������, ���������������, ��������� ��� ����������� ������������.

  

 

� ������� �� �������� ��� ������ ��������� ������ ��� ������� ���, �� ������ ������������ ������������ ��� ���������� ��� ������� ��� � ���� ������ ���
����������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ���.

��� �������� ������� ��������� ��� �������� �� ���� ��� ����������� ���������� ��� � �� �� ��������� ���, �� ������ �� ���������� ��� �������� ����������� ������ ��
��������� ���������� � �������� ����� ������ ���� � ����������� ��� ������� � ��� ����������� ���� �������� �������� ��������.

�� ������ ��� �� ��������� ��� ����������� �������� ��� ������ Eurobank EFG, ������������������� ��� ��������� ��� ��� ������������ �������� ���� ������� �����
������������� ����������, ��� ��� ����� ���� �������������� ��������� ������������� ��������, ����� ��� ��� ������� ���� ������� ������, ��������� ������� ��� �������
�����������, ������������� ���� ���������� 2, 4 ��� 17 ��� ������������ ����������� �����������.

���� ��� ������������� ��������� ��� ����������� ���� ������, � ������ Eurobank EFG ��������� € 20 ��. ��� �� ������� ��� �������, ��� ������������� ��� ��������
��� ��������� ��� ��� ������� ��������� �����������. ��� ������������ ��� 5.000 ����������� ��� ������������ �� 9 ������������� ������ ����� ����� ����� �������
���� ��� ������������ �����.

  

� ������� ������ ��������� �� ��������� ��� «���������� ������ ��������», ������� �����������, ��� 8� �������� 2008. � ��������� ��� ������� ���������� ��
����������� ���� ���� ��� ���� ���������� ��� �������� www.eurobank.gr ����������� 20 ������ ���� �� ���������.

��������� �����������������
������� ������� �������� ����������

   

• ��� ���������� ����������� ��� ���������� ������� ��� ��������
• ��� ���������� ������� ��� �������� �� ������ �������� ������ ���������� ������� � ����� ����� �������� ����

• �� ������� ������� �� �� �������� ��� ��� ������������� ��� ����� ��� ����������� ���������� ��� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������������ ��
���������������� ��� �� ������������ ���� �.�. 2190/1920. 

�� ��������� ������� ��� ������� ��� �������� ������� ��µ����� ��������, ��� ���������� ���������� ��µ������ �� ������ �������� �� ����, �������������� � ������.

�� ���������� ��� 2008, � �������� ������� ��� ������ �������� �� ��������� ��� ������������ ���� ����� �� ���������. � ��������� ���� ���������� �� �����������
����� �� ���� ������� 2008.

� �������� ������� ��� ����������� ���������� �������� �� �������� ��� ���������� ��������, ����� ������ ��� �� ����� ���� �� ��� �����, ������������������� ���
����������� ��� �������� �� ���������� ��������, ����� ��� �� ����� ������ ������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��������. ���� ������� ��� ����������� ��� ���
������������������ ��� ���������� ��������, � �������� �������� ��� ���������� ��������� ��� ������������� ��� ����������� �������� ��� PricewaterhouseCoopers �.�.
� PricewaterhouseCoopers ����� ������� �� ��� ������� ������� ��� � ������� ������� �������������� ��� �� ���������� ��������� ����� ��� � ������ ��� ��������
������� �� ��� ��������� ��� ������� ������� �������� �� ��������� ���� ������� ������ ��������� ��� 2008.

��' ���� ��������� �� ���� ��� ����������� ����������, ��� �������� �������� ���������� ����������� ��� ��� ������ �� �������� ��� ����� ��������. ���� ����� ���
����������� ���������� ���� ����� ��� ����������� ��������� ����������� �� ���������� ��� ���� ������� ��������� ���������� ��� �� ����������� ��� �� �������� ��� ��������
����� �������� ��� ���� ������ ����������. ��� ������ ���� ������� �� «������� ��������� ����������» ������� ���� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������
����������� �� ���������� ��� ������ ����.

������� �� �� ����������� ��� ��������:
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������
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18 ������ ��� ���������� ���� ������� 30 43 ��������� 48

19 �������� ��� ����������� ��������� 31

�������� ����������������� ���� ��� ��������� 
������������� ��������

������ 5  31 ���������� 2007 ������������ ����������� �����������
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.
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.

     ,               .

. ,
. ,

, ,
.

,
 . 

                  .

, , ,
31 2007, ,

 ,       .

 6  31  2007   

    

  

  

                             
                           

                               

                                       
                                    

                                        

                                          
                                          
                                          

                                        
                                       

                                        

                             

                           
                                   

                                

                                              

                                 

                                 

                                      

                                               

                                        

  
                                  
                                   

  
      

                                    
                                        

                                  

                                

              

    

       
  

 
  

          

       



    

      

 

       

    

   

 
  

 
  

   
    
  

 

     

           

     

                    

  

                  

        

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

  

2007 2006
€ . € .

 5 5.980              4.007              
 5 (3.976)             (2.410)             

   2.004              1.597              

     704                 574                 
    (146)                (127)                

      6 558                 447                 

    53                   37                   
    7 23                   20                   
  13                   9                     

  33                   32                   
   105                 70                   

  28                   21                   

 2.817              2.233              

 8 (1.374)             (1.062)             
   19 (401)                (344)                

 1.042              827                 

    23 8                     5                     

  1.050              832                 

 10 (219)                (225)                

    831                 607                 

       16                   6                     

      * 815                 601                 

€ €
  

-  12 1,60                1,19                
-   (diluted) 12 1,59                1,19                

€ . € .
*       :

10 (16)                  (43)                  
8 (20)                  -                      

851                 644                 

€ €

12 1,67                1,29                
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 7  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

  

2007 2006
€ . € .

     13 2.732              2.654              
   15 4.577              2.938              

16 960                 807                 
  17 738                 518                 

     18 45.638            34.046            
     20 10.477            10.936            
      21 618                 -                      

   23 46                   48                   
   24 735                 354                 

  25 1.120              974                 
  26 748                 545                 

 68.389            53.820            

   27 2.012              1.536              
     27 10.754            9.387              
  17 1.050              709                 

  28 36.151            27.707            
     29 11.238            9.367              

  30 1.825              1.490              
 63.030            50.196            

 
 32 1.432              1.242              
      32 1.325              176                 

 1.495              1.239              
       4.252              2.657              

 33 777                 786                 
5.029              3.443              

 330                 181                 
5.359              3.624              

    68.389            53.820            
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    
      31  2007

 
  

€ . € . € . € . € . € . € . € .

1.047          482            913             81                  2.523           762             114             3.399           

-                  -                19              -                     19                -                  -                  19                
-                  -                (6)               -                     (6)                 -                  -                  (6)                 

-                  -                (131)           -                     (131)             -                  (0)                (131)             
-                  -                99              -                     99                -                  -                  99                
-                  -                25              -                     25                -                  4                 29                

-                  -                6                -                     6                  -                  4                 10                
-                  -                -                 601                601              -                  6                 607              
-                  -                6                601                607              -                  10               617              

210             (210)           -                 -                     -                   -                  -                  -                   
-                  (3)               -                 -                     (3)                 -                  -                  (3)                 

2                 19              -                 -                     21                -                  -                  21                

-                  -                -                 -                     -                   -                  38               38                

-                  -                -                 (25)                 (25)               -                  27               2                  
-                  -                (56)             56                  -                   -                  -                  -                   
-                  -                -                 -                     -                   (28)              -                  (28)               
-                  -                -                 (2)                   (2)                 52               -                  50                
-                  -                -                 (41)                 (41)               -                  -                  (41)               
-                  -                -                 (171)               (171)             -                  -                  (171)             
-                  -                -                 (136)               (136)             -                  -                  (136)             

-                  -                -                 -                     -                   -                  (8)                (8)                 
-                  -                -                 0                    0                  -                  -                  0                  

(25)              (158)           -                 -                     (183)             -                  -                  (183)             
8                 46              7                -                     61                -                  -                  61                

-                  -                6                -                     6                  -                  -                  6                  

0                 0                -                 -                     0                  -                  -                  0                  
-                  -                115             (115)               -                   -                  -                  -                   

195             (306)           72              (434)               (473)             24               57               (392)             

1.242          176            991             248                2.657           786             181             3.624           
      

1.242          176            991             248                2.657           786             181             3.624           

-                  -                5                -                     5                  -                  -                  5                  
-                  -                (4)               -                     (4)                 -                  -                  (4)                 

-                  -                (93)             -                     (93)               -                  (0)                (93)               
-                  -                (58)             -                     (58)               -                  -                  (58)               
-                  -                (2)               -                     (2)                 -                  -                  (2)                 
-                  -                6                -                     6                  -                  (3)                3                  

-                  -                (146)           -                     (146)             -                  (3)                (149)             
-                  -                -                 815                815              -                  16               831              
-                  -                (146)           815                669              -                  13               682              

3                 26              -                 (0)                   29                -                  -                  29                
169             1.043         -                 -                     1.212           -                  -                  1.212           

2                 13              -                 -                     15                -                  -                  15                

-                  -                -                 -                     -                   -                  147             147              

-                  -                -                 (23)                 (23)               -                  (3)                (26)               
-                  -                -                 -                     -                   (26)              -                  (26)               
-                  -                -                 -                     -                   17               -                  17                
-                  -                -                 (44)                 (44)               -                  -                  (44)               
-                  -                -                 (214)               (214)             -                  -                  (214)             
-                  -                -                 (166)               (166)             -                  -                  (166)             

-                  -                -                 -                     -                   -                  (8)                (8)                 

-                  -                9                -                     9                  -                  -                  9                  

5                 17              -                 -                     22                -                  -                  22                
(24)              (195)           -                 -                     (219)             -                  -                  (219)             
35               245            25              -                     305              -                  -                  305              

-                  -                281             (281)               -                   -                  -                  -                   
190             1.149         315             (728)               926              (9)                136             1.053           

1.432          1.325         1.160          335                4.252           777             330             5.359           
 

. 32 . 32 . 35 . 33
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,     
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 /( )     

  
      2007

     

-    ,   
  

 

-     ,   

     

 1   2006

-       
    

-     ,   

 31   2007

  2007
       

   :
-      

  
-     ,   
-     ,   

     
-    ,   
-    ,   

 
 /( )     

  
      2006

       
    

      
        

,     
      

 
/       
 

  Intertrust . . .
   

  
  

   2005
  2006

       

  

  

  

  
  

   :
-      

-    ,   

 31   2006

 1   2007

  

 9  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

   
      31  2007

2007 2006
€ . € .

    
        5.057              3.203              

  (2.991)            (1.752)            
786                 681                 

(125)               (111)               
  1                    3                    

   52                   26                   
       (1.124)            (903)               

    (131)               (176)               
            1.525              971                 

   

       
 ( )/        (356)               (484)               

199                 410                 
(424)               (290)               

(11.111)           (7.238)            
 ( )/      132                 293                 
 ( )/     (221)               71                   

1.668              121                 
 /( )    7.927              6.026              
 /( )     (139)               (377)               
 /( )    (205)               351                 

     (1.005)            (146)               

     
(287)               (270)               

80                   20                   
     20 (8.332)            (6.560)            

       20 8.621              5.433              
      21 (574)               -                     

        21 24                   -                     
       (51)                 (145)               

-                     35                   
      -                     (13)                 
     9                    14                   
          12                   8                    

   140                 73                   
     (358)               (1.405)            

    
        12.014            9.307              

      (10.428)           (7.338)            
      22                   0                    

  33 (26)                 (28)                 
    33 17                   52                   
      (44)                 (41)                 
  43 (379)               (304)               

  32 1.244              -                     
     32 (17)                 (3)                   
  (219)               (183)               

    313                 61                   
     2.497              1.523              

        (7)                   23                   

 /( )     1.127              (5)                   
     14 3.563              3.568              
     14 4.690              3.563              
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

1.  

2.   

( )     

( )

, . ,
.

,
     .

       22.

, , ( . .( )).
,

  ,                 .

, ,
50% . ,

.
,                .

.
, ,

. , ,
, .

, . ,
    . 

  ,                   .

             25  2008.

EFG Eurobank . . ( “ ”) ( “ ”) ,
, , , .

. ,
  (  ).

,
, (

 )    .

1 2007,
   :

. . . . ,
, ,

. , ,
          .

�) ������� ��� ����������� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ����� �� ����:

 . . . . 7,  : 
 . . . 1,  –  
 . . . . 4,       . . . 4,    
 . . . . . . 8,    . . . . 2
 . . . . . . 9,   
 . . . . . . 10,     

�) ������������, ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� 1 ���������� 2007

                 :  

( . . . .)

                .

2006 2007. , ,
               . 

.
, .

                  . 

 . . . 1,     (    1  2009)
 . . . 23,   (    1  2009)
 . . . . 8,   (    1  2009)
 . . . . . . 11, . . . . 2,          (            1  2007)
 . . . . . . 13,    (            1  2008)

. . . . . . 14, . . . 19 - , (
 1  2008)

   ,             :

. . . . 1
. ,

    .

(i) ���������� ������������

(€), . ,
           . 

 11  31  2007   
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2.    ( )

( )  ( )

( )  

( )        (hedge accounting)

, (foreign exchange contracts), (forward
currency agreements) - (interest rate options - written and purchased),

(currency and interest rate swaps), . ,
, . ,

, ,
(discounted cash flow models) (op ions pricing models). ,

  ,          .

(iii) ��������� ������������
.

   ,    .

, ,
     .

, ,
. ,

  ,        .

(ii) ���������� �� ���������� ����������

, .
.

    ,         .

(iv) ������������

.
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, .
,

          ,      .

, ,
. ,

, .
,

.
,        ,           . 

            ,    23.

,
, (

). , (
).

, ,
,     . 

, , ,
       ,       .  

,
, .

,
.

(i) ������������ ������� �����

, (
), (

  ),                . 

,
, .

,    ,          .

.
, .

: ( ) (
), ( )

( ). , ,
      .
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2.    ( )

( )        (hedge accounting) ( )

( )   

( )  

( )    

( )     

, .

, 4
   10 . 

(ii) ��������� �����������

, ,
. .

, « ». ,
« ». .

 . '                  . 

, .
,             .

(iii) ������������ ������� ���������
, , ,

, ,
, . ,

      . 

-     : 4-20 
-  : 5-7 

(i) ��������

-     :             
-      : 4-10   

,
   ( . .         ).

, ,
, ,

.

, ,
   .

, / ,
.    ,               .

,
. ,

, , ,
. ,

, . ,
, ,

      .

. , / ,
/ , ,     ,        .

(ii) ������� ��� ����������

(i) ����� ��� ����� ��� ������

-   & :  
-  : 40-50 

, .
        ,     .

(ii) ������������ ��������� ����

                   :  

            ,    17.

(iv) �������� ��� ��� ������� �� �������� ��� ��������������� ���������
,

.

, ,
. , , ,
 .

,
, ,

   .

,
        ,      .
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2.    ( )

( )     ( )

( )   

( )    

)
)
)

)
)
)

 '            , :
)           , 
)

   , 
)               .

(iv) ���������� ���� ������ ����������� ������

, : )
, ) , ) ) .

             .

, ,
.

.
        ,      .

,
.           ,   ,    .

, ,
.

,               .

(ii)     

(iii)     

, ,
,

(iii) ����� ���� ����� ����������� ��������

, ,
.

,
(« »), ( )

, .
,

  :

,
, ,

. .
, . ,

    .

(i)            

.
. 

           ,

, , , ,
  ,   ,     .

      ,

���������� ��������� ��� ����������� 

 ,         ,

, .
, , .

, ,
, ,

 .

. , ,
. «

», , , .
,

, , , .
           ,    . 

                .

         ,   , 
,

    ,             :
-      (payment status)        
-
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

2.    ( )

( )     ( )

( )

(ii) �������� ����������� ��������� ���� ������

 ,    

. ,
, .

            (trading liability).

,
( , , , ,

, , ).
,

   .

, .
. ,

       .

,
( ),

 .          .

(ii) ��������� ����������

(repos),
, , .

, , . (reverse repos)
.

       ,      .

,
.

, – ,
–

. , .
, ,

,
 .

(i) ��������� ������� ��� ����������

,

. ,
       ,              .

( , , , ,
).

,
   .

,
( )

. , ,
. , ,

, . ,
           .

,
       ,        ,        .

(i)  �������� ����������� ����������� ���� �����������  ���� ������
.

, .
, ,

       ,      .     
             ,       .
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2.    ( )

( )

( )  

( )  

( )   

(ii) ������������ ���������� ���������� ���� ������ ��� ��� �������� 

(iii) ������� ��� ��������� ��� ����� (���������� ���� ������� ��� ���������)

(i) ��������������� �����������

: ,
            .

            , :
)           , 
)                   

:
                  .

, (liability method),
, .

, ( )
, . , ,

, ,
   .

, .
,

. ,
. ,

.
     .

(i) ��������� ��� ��������� ���� �  ������ ����� � ��������

   

            ,   .

)                .

, . (
)            .

(ii) ��������� ��� ��������� ���� � ������ ����� � ����������

 :

 :

, ,
.

, . ,
,

. ,
, .

        .

, ,
. ,

, . 12
    ,     .

(bonus) , . (bonus),
, . , ,
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2.    ( )

( )    ( )

( )  

( )    

( )    

( )

  ,                  .

,

        .

���������� �������� ������������  

(iii) ������� ��������� ������������ ����������

,
. , ( ,

, ). ,
(incurred but not reported).

 .

, .
,

         .

,
          . 

, .
,

.
.

         .

, « »,
.

  .             .

, , , ,
.

. ,
    .

, .
.

    (  )         .

(iv) ������� �� ������������� ������� (���������� ���� ������� ��� ���������)

(ii) ������������ ����������
    :

(i) ���������� ������

20 32 ,
24 36 .

, -
, . ,

( ) -
        .

����������� ����������

, ,
( ) .

, .
     . 

(iv) �����������

, ,
. . . . 4. ,

  .

, .
.

    .

, ,
.

      ,       .

. ,
(

),
    .

���������� �� ������������� �����������
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2.    ( )

( )   

( )  

( )  

( )  

( )

( )     

3.         

(�) ���������� ��� ����������� ���������

(�) ���������� ��������� ��� ���������
, 2 ( ).

.
   ,      ,      ,    .

, .
            .

. ( . .
( )(i)), .
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,
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), , .

 ,       .

      .

    ,   ,     ,     .

, - ,
 .
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

3.          ( )

(�) ������ ���� ������������������ �����

(�) ��������� ��������� ������������� ���������� ���� ������ ����������� ������

(�) ������������� ��� ��������� ������� ������

(��) ����� �����������

4.   

4.1   

4.2   

4.2.1  

. ,
. , , , (volatility) .

, ,
,          .

.
, .

, .
,

,         .

( . . .) .
. . . . . . .,

           . . .             . . .

, .
, ,

.
. ,

, ( ),
(volatility) (correlations).

         .

: , (
) .

           ,       .  

, , , .
, ,

, . ,
,

          .

, , ,
.

,      ,   .
, ,

, .
(overnight)

. ,
,

  .

, .
.

,
     . ,          .

,
.

. ,
. , , -

, , .
       .

.
. ,

, .
, .

 ,  , ,    . 

(�) �������� 
, , .

, (
),

. , ,
. ,

(margin deposit) .
 17.

 19  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.2    ( )

4.2.1   ( )

4.2.1.1      

2007 2006
€ . € .

    
   4.577             2.938            

    : 
-    (   ) 16.792           12.246          
-  10.230           7.940            
-  11.246           8.509            
-    7.370             5.351            

          o  
- 410                508               

  738                518               
 

- 10.374           10.429          
  584                383               

      2.775             2.177            
  31 65.096           50.999          

4.2.1.2   

    
    

 
€ . € . € . € .

   39.133             4.577               28.752           2.938            
    6.031               -                       4 945             -                   

:
-  452                  -                       343                -                   
-   1.053               -                       867                -                   

46.669               4.577                34 907            2.938              
:    (1.031)               -                        (861)               -                     

45.638             4.577               34 046           2.938            

     1.119               958                

1.474                 1.182              

    
    

 
€ . € . € . € .

:
 38.826               4.577                28 260            2.938              

    307                    -                        492                 -                     
39.133               4.577                28.752            2.938              

, .
, ,

. ,

, .
,

  .

    90    
 (     )

(�) ������ ��� ���������� ����� ����������� ��� ��������� 

31 2007 2006 .
  ,     ,      ,     .

(�) ���������� ��� ����������� �� �������

31  2007 31  2006

31 2007 2006
       .       :

31  2007 31  2006

       :

.
, . ,

,
. ,

   ,          .

(�) ������ ������������� ����������� (master netting agreements)

 20  31  2007   

    

    

   

   

  

   

  

     

                                                                               
                                                                                    
                                                                                                      

                                                                     

                                                                                    

  

     

                                                                                          
                                                                                            
                                                                                                                

                                                                           

                                                                                       

      
                                                                                                           
                                                                                                                        

    

      
                                                                                                     
                                                                                                       

  

                                        
                                    
                                        
                                      

                               

                 

         

                   

      

                       

    

                  

                    

        

  

                   

  

  

    

     

    

   

       



    

    

   

   

  

     

  
    

                            
     

                           
                         
                         
                             

           
                                

                                 
 

                      
                                 

                               
                        

  

    
    

 
    

                                                      
                                                                          

                                                                              
                                                                            

                                                         
                                                                               

                                                   

                                    

                               

    
    

 
    

                                                          
                                                                                      

                                                         

  

        
     

        

                  

     

    

              

    

       

             

      

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.2    ( )

4.2.1   ( )

4.2.1.2    ( )

M  & 

€ . € . € . € . € .

   29 1.241              1.654               833                  688                4.416            
  30-89 255                 452                  243                  504                1.454            
  90  –   1 58                   -                      86                    17                  161               

1.554              2.106               1.162               1.209             6.031            

  924                 -                      1.153               615                2.692            

M  & 

€ . € . € . € . € .

   29 984                   1 375                 582                   576                 3.517              
  30-89 529                   321                    144                   310                 1.304              
  90  –   1 75                     -                        49                     -                     124                 

1.588              1.696               775                  886                4.945            

  718                 -                      764                  428                1.910            

€ . € . € . € . € . € .
  368                 84                   452                  282                  61                  343               
  -                     82                   82                    -                       60                  60                 

M  & M  & 

€ . € . € . € . € . € .
   379                 674                 1.053               282                  585                867               
  168                 311                 479                  129                  252                381               

2007 2006
€ . € .

-    (   ) 417                 449                 
-  368                 282                 
-  84                   61                   
-    250                 166                 

1.119              958                 

, .
                2 ( ).

(�) ������ ��� ���������� ����������� ���� ��� ������� ���������� 

€ 452 . (2006: € 343
.).              ,     :

(�) ������ ��� ���������� ������������ ��� ���������

             ,        ,  .

31  2007 31  2006

, 90 –
180 – , .

     1 ,            .

, .
             ,      . 

(�) ������ ��� ���������� �� ����������� ���� ����� ���������

31  2007

, .
                  2 ( ).

€ 1 053 . (2006: € 867 .).
, ,

  :

31  2006

31  2007 31  2006

,
. , ,

180 , 90 .
180 ,

     .

(�) ������ ��� ���������� ���������������������

(��) �� ������������ ������

 21  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.2    ( )

4.2.1   ( )

4.2.1.3     

  
 

€ . € . € . € .

AAA 0                     2.262               -                    2.262            
AA-  AA+ 17                    542                  -                    559               
A-  A+ 228                  4.141               -                    4.369            

  A- 159                  2.582               618                3.359            
 6                     229                  -                    235               

410                  9.756               618                10.784          

4.2.1.4   

 

€ . € . € . € . € .
   1.512              2.496               521                  48                  4.577            

    : 
-    (   ) 12.388            624                  3.766               428                17.206          
-  7.941              1                     2.637               1                   10.580          
-  9.339              47                    1.868               16                  11.270          
-    6.443              0                     1.171               0                   7.614            

2.925              2 861               4.222               776                10.784          
  354                 337                  25                    22                  738               

  397                 51                    129                  7                   584               

31  2007 41.299              6.417                 14.339              1.298              63.353            

31  2006 35.307              6.680                 6.763                931                 49.681            

 
€ . € . € . € . € . € . € .

4.577              -                      -                        -                        -                        -                     4.577              
    : 

9.439              336                  3.613                735                    1.512                1 571              17.206            
-  -                    10.580            -                      -                      -                       -                    10.580          
-  -                    11.270            -                      -                      -                       0                   11.270          
-    6.047             106                 749                 -                      522                  190                7.614            

2.969             -                     8                     -                      4                      7 803             10.784          
  691                0                    0                     11                    -                       36                  738               

  489                42                  -                      -                      10                    43                  584               
31  2007 24.212            22.334             4.370                746                    2.048                9.643              63.353            

31  2006 17.980            16.908             3.995                463                    1.401                8 934              49.681            

( ) ,
 .

( ) , 31
 2007.           .

               (     ).

(�) ����������� ������

31
2007,      Standard & Poor’s    :

31  2007

  € 2.990 .         -       .

(�) ������ ��������������

- (
)

   

 22  31  2007   

    

    

   

   

        

  

                                       
                                        
                                        

                                       

      

                                                                                                                         
      

                                                                                                                        

                                                                                                                    

   

               

          

             

        

           

       

      

  

 

                     

  

                    

  

  

             

        

                  

  

 

       



    

    

   

   

  

    

  
 

    

                                                                    
                                                                           

                                                                   
                                                               

                                                                           
                                                           

  

 

     
                                                                                

     
                                                                             
                                                                                 
                                                                               
                                                                                     

                                                                      
                                                                                          

                                                                                           

                                                                         

                                                                              

 
       

                                                                                                                                               
     

                                                                                                              
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                       

                                                                                                                          
                                                                                                                                       

                                                                                                                                     
                                                                                                         

                                                                                                         

 

            

                   

  

            

  

                    

  

   

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.2    ( )

4.2.2

���� VaR ��� ��������� �������� (�������� ��� ���������� ������������)
2007 2006

€ . € .

 35                   32                   
 26                   3                    
  28                   25                   

 VaR 57                   41                   

€ . € . € . € . € . € .

:
+100   0                    4                     4                     (1)                     (0)                  (1)                 

 /   /  :
-10%   -                     (1)                    (1)                    (0)                     (1)                  (1)                 

:

19                   (81)                    (62)                    2                       (53)                 (51)                 

, VaR VaR
   .

,
.               .

-10%          

VaR ,
. VaR 99%

   10 ,      Monte Carlo (  ).

VaR .
.

       6 .

VaR , .
("back testing"),

           VaR.

(Value at Risk - VaR) ,
. ,

       .

(i) VaR  2007  2006 ( )

(�) ��������� ��������

 

. , , ,
       . ,            : 

(�) �������� ���������
.

, .
.

, , .
    (ERC)         (mismatch)       .

31  2007

(�) ��������������� ��������
.

  (ERC)       ,    .

(ii)    2007  2006 (  )

                  .

31  2006

VaR , VaR
. ,

 .

 23  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.2    ( )

4.2.3

 1 - 3 3 1 - 5   5 ( ) / 
1   1 
€ . € . € . € . € . € .

   :

8.444               3.188                1.554                 24                     -                     13.210            
-   24.521             3.413                4.747                 2.644                1.572              36.897            
-   (ECP) 1.009               486                   173                    -                        -                     1.668              
-      126                  410                   2.101                 6.100                5.058              13.795            
-   822                  26                     128                    67                     782                 1.825              

  :
-        8.410               1.946                2.495                 1.594                501                 14.946            
-      (8.378)             (1.913)               (2.404)               (1.193)               (236)               (14.124)           

34.954             7.556                8.794                 9.236                7.677              68.217            

   1 - 5   5
1 

€ . € . € .

   931                   809                 926                 
 52                     -                     -                     

   75                     86                   24                   
1.058                895                 950                 

 1 - 3 3 1 - 5   5 ( ) / 
1   1 
€ . € . € . € . € . € .

   :

7.350               2 944                762                    29                     37                   11.122            
-   19.832             1.696                2.599                 2.418                1 330              27.875            
-   (ECP) 967                  531                   280                    -                        -                     1.778              
-      55                   503                   1.043                 4.661                5 390              11.652            
-   822                  28                     59                      28                     553                 1.490              

  :
-        5.798               1.898                1.630                 1.329                353                 11.008            
-      (5.813)             (1.899)               (1 550)               (1.172)               (297)               (10.731)           

29.011             5.701                4 823                 7.293                7 366              54.194            

  
 1 - 5   5

1 
€ . € . € .

   1.020                549                 520                 
 21                     -                     -                     

   46                     33                   17                   
1.087                582                 537                 

, (matching) (mismatch)
. ,

.     ,              . 

, overnight, , ,
.

   .                (liquidity gap).

,
.

 ’    ,              .

,
                 .

-      
 

                   2007  2006.

31  2007

31  2006

-      
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

4.    ( )

4.3  

2007:        -  2007 2006
(2006:       ) € . € .

          5.029              3.443              
 -   384                 229                 

: (605)               (285)               
:   -        (537)               (467)               

   4.271              2.920              
 Tier II -    1.457              716                 

 (60)                 (43)                 
  5.668              3.593              

    46.343            34.542            

: % %
  9,2 8,5
   12,2 10,4

4.4

)        

)

4.5  

,
.

             :

,
. ,

         ,    .

              .

, , , .
, .

           . 

,
, ,

o ( . . 16, 17, 20, 28, 29 30)
, . ,

        .

      

H ,
. , ( ),

. ,
. , ,

,
.

.

' .
, ,

      .     ,         .

, ,
.

.
. ,

     ,          .

. ,
,

.

                '     .

 25  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

5.    
2007 2006

€ . € .
 

   5.373              3.548              
 20                   27                   

 587                 432                 
5.980              4.007              

 
   (3.503)            (2.138)            
     (473)               (272)               

(3.976)            (2.410)            

   2.004 1.597              

6.       
2007 2006

€ . € .

      116 151                 
154 117                 

   169 90                   
  119 89                   

      558 447                 

7.     

8.  
2007 2006

€ . € .

  ( . 9) 727 589                 
 412 306                 

       ( . 24) 22 13                   
       ( . 25) 98 86                   

   95 68                   
1.354 1.062              

  ( . ) 20 -                     
1.374 1.062              

9.  
2007 2006

€ . € .
,    538 420                 

  97 82                   
          30 27                   
  62 60                   

727 589                 

10.  2007 2006
€ . € .

  171                 162                 
  9                    6                    

 23                   15                   
203                 182                 

  -      ( . ) -                     43                   
  -    ( . ) 16                   -                     

   219                 225                 

2007 2006
€ . € .

  1.050 832                 

      25% (2006: 29%) 262                 241                 
 :

-          (2006: 24%) -                     (32)                 
-      . 3634/2008 ( . ) 16                   -                     
-        (48)                 (33)                 
-         (25)                 (19)                 
-  14                   25                   
-      ( . ) -                     43                   

 219                 225                 

          2007  20.947 (2006: 17.115). 

2007 25% (2006: 29%, , 24%,
).

 :

2007, € 20 . ,
    .

( . .
,  ).

€ 1.788 . (2006: € 1.077 .) € 1.833 . (2006: € 1.123
.).

 26  31  2007   

    

    

  

 

        

  

                                        
                                          

     
                                            
                                              
                                         

                                        
                                        

                     

          
                                           
                                             
                                        

                                             
                                               

                                        
                                            

                                        
                                        

                                          

                                         
  

                                         
                                             

                                               
                                        

                                    
                                           

  

                                   

                
                     

   
    

      

             
     

          
    

                  

                            

               

                     

                

     

                      

       



    

    

   

  
 

                               
                                       

                                   
                            

 
                           
                                   

                        

                 

      

  

                       
                 

                      
                     

                       

    

 

  

                    
                  

                           
                           

                      
              

                        
              

 

  
                     

                     
                             
                     

                 

 
  

                                    
                                          

                                       
                                  

                                                 
                                               

                                     

  

                   

                                          
 

                                                 
                                                 
                                          
                                           
                                        
                                               

                                   

               

 

    

  

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

10.   ( )

11.  

        :
2007 2006

€ . € .

 1  88                   76                   
 / ( )    (25)                 (6)                   

     :
-     ( . 20) (3)                   78                   
-      ( . 20) 4                    (7)                   
-    ( . 20) 12                   (48)                 

  (0)                   (5)                   
(5)                   -                     

 31  71 88                   

    /      :
       (3)                   (10)                 
       (7)                   10                   
  (5)                   (5)                   

     2                    6                    
         27                   25                   

  34                   51                   
     16                   8                    

  22                   15                   
   ( . 26) 86                   100                 

   ( . 30) 15                   12                   

   71                   88                   
  

   18                   (1)                   
     9                    8                    

         (3)                   (2)                   
  24                   12                   

  (23)                 (11)                 
  ( ) / 25                   6                    

12.   

2007 2006

€ ����. 776                 558                 

     ������� ������� 484.961.482     467.766.662     
          ������� ������� 486.352.900     468.777.099     

   € 1,60 1,19
 (diluted)   € 1,59 1,19

   (diluted)   € 1,67 1,29

       (       
     )

          
 (  8  10)

2006 ,
3 2007

  9  2007,         14  2007 ( . 32). 

, ,
         ,                  . 

   ( ) /           :

. 3513/22.11.2006, 15% 10%, ,
31 2005. € 43,3 . 2007

            .         .

.3634 2008, 2007 ( ) (
), ( ) ( ) ( ) 99 . 2238/1994, 25%

2008. , € 16,6 . 2007
   € 8 .           .

(liability method)
   25% (2006: 25%).

(diluted)
, . : .

( )
. ,

                      .

 27  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

13.      
2007 2006

€ . € .

705                 556                 
   2.027              2.098              

2.732              2.654              
  

  :
    1.691              1.295              

14.    

2007 2006
€ . € .

      (    ) 1.041              1.359              
   3.141              2.048              

          508                 156                 
4.690              3.563              

15.    
2007 2006

€ . € .

   1.033              553                 
          928                 578                 

   2.616              1.807              
4.577              2.938              

  
         :

-   EFG   0                    0                    
-     200                 153                 

16. o            
(    ) 2007 2006

€ . € .
 
  :

- 285                 281                 
-    -                     0                    

285                 281                 

 
- 54                   114                 
-  159                 226                 

213                 340                 

  498                 621                 

            
-  unit-linked 287                 125                 
- hedge funds 103                 61                   
-  72                   -                     

 462                 186                 

960                 807                 
  

88                   113                 
    (treasury bills) -                     20                   

410                 488                 
            462                 186                 

960                 807                 
  

        41                   101                 

      ,                90 :

, .
      ,        . 

€
2.067 . (2006: € 1.177 .).

31 2007 € 353 . (2006: € 387 .)
      € 379 . (2006: € 377 .).

 28  31  2007   
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17.       

17.1   

/ /

€ . € . € . € . € . € .
    

������������������ �������� �� ����������
-     2.777               48                     29                      1.273                22                   19                   
-      2.281               23                     29                      1.933                32                   21                   

3.560               90                     85                      1.870                22                   21                   
161                   143                    76                   61                   

������������������ �������� �� �������� 
-    32.196             421                   521                    25.494              323                 342                 

1.050               31                     114                    517                   19                   70                   
-    2.412               4                       2                       4.465                1                    1                    
-     14.603             26                     27                      14.131              26                   33                   

482                   664                    369                 446                 

360                  4                       5                       657                   2                    2                    

80                   1                       1                       982                   1                    1                    
487                   670                    372                 449                 

����� ��������

7                     1                       1                       54                     5                    5                    
  127                  0                       0                       4                       0                    0                    

   644                  11                     9                       517                   1                    3                    
(   ) 12                     10                      6                    8                    

660                   823                    454                 518                 

     

  3.685               56                     174                    3.912                52                   169                 
114                  7                       7                       129                   5                    7                    

63                     181                    57                   176                 
      

  2.970               12                     39                      1.615                7                    15                   

  190                 3                     7                     -                       -                    -                   

78                   227                  64                  191               

    / 738                   1.050                 518                 709                 
    

     

      

     

     
 

     

     
 

      

31  2006

,
(call option) (put option) ,

. (premium)
. ,

(OTC). ,
    ,       .

,
,

. ( ) ( )
.

, , .
          :

  . 

31  2007

-       
     

-       
    

(currency and interest rate swaps) .
( . . )

( . . - cross currency interest rate swap). ,
. ,

, .
, .

,
       ,                  

               :
(currency forwards) .

(currency and interest rate futures) (
) .

, .
, ,

    .

        

: (credit default swaps),
  ,           .

        

 29  31  2007   
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17.        ( )

17.2   

18.
2007 2006

€ . € .

     17.206            12.635            
 10.580            8.211              

 11.270            8.527              
   7.614              5.534              
     46.669            34.907            

:     ( . 19) (1.031)            (861)               
45.638            34.046            

  
          :

-    , 0                    0                    
-     21.634            15.201            

            :
2007 2006

€ . € .

     (Themeleion I -  2004) 215                 398                 
     (Themeleion II -  2005) 231                 455                 
     (Themeleion III -  2006) 398                 828                 
     (Themeleion IV -  2007) 1.477              -                     
       (Karta PLC -  2005) 976                 997                 
       (Anaptyxi -  2006) 2.648              2.864              
     (Daneion -  2007) 3.444              -                     

   9.389              5.542              

   

2007 2006
€ . € .

    :
 1 541                 350                 
  1     5  1.012              1.342              
  5 1.096              287                 

2.649              1.979              
       (704)               (464)               

    1.945              1.515              
:   (28)                 (25)                 

1.917              1.490              

        :
 1 429                 274                 
  1     5  722                 1.136              
  5 794                 105                 

1.945              1.515              
:    (28)                 (25)                 

1.917              1.490              

             :

     

.
.

   2 ( ).
(�) ������������ ������� �����

, .
31 2007 € 118 . (2006: € 119 . ).

  € 19 . (2006: € 199 . ).         € 49 . (2006: € 189 . ).

 .

(�) ������������ ��������� ����
,

,
. 31 2007 € 27 . (2006: € 8 .).

          € 7 .  (2006: € 0,5 . ).

(�) ������������ ������� ���������

€ 190 ., RON 132 . (2006: ), RSD 3,9 . (2006: ) TRY 179 . (2006:
), € 2,5 . (2006: )

 .
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

19.    

           :

 & 
 

€ . € . € . € . € .

 1  389                   271                    18                     183                 861                 
  23                     8                       3                       4                    38                   

28                     315                    1                       57                   401                 
     1                       17                      1                       1                    20                   

(28)                    (257)                  (0)                      (2)                   (287)               
 1                       (3)                      (0)                      (0)                   (2)                   

 31  414                   351                    23                     243                 1.031              

 & 
 

€ . € . € . € . € .

 1  380                   229                    15                     137                 761                 
  3                       0                       1                       1                    5                    

40                     257                    1                       46                   344                 
     2                       14                      1                       1                    18                   

(36)                    (229)                  (0)                      (2)                   (267)               
 -                        (0)                      -                        -                     (0)                   

 31  389                   271                    18                     183                 861                 

   

20.      
2007 2006

€ . € .
  :

- 6.870              7.659              
-   130                 40                   

7.000              7.699              
 :

- 728                 706                 
-  2.749              2.531              

3.477              3.237              

10.477            10.936            

 9.238              10.214            
 1.239              722                 

10.477            10.936            
 

721                 507                 
9.756              10.429            

10.477            10.936            

       (premium/discount)           (122)               46                   

    51                   7                    

        3.020              2.296              

    8.771              9.203              

2007 2006
€ . € .

      :

    1  10.936            10.024            
  32                   54                   

 (120)               (108)               
8.332              6.560              

  (8.620)            (5.433)            
  /   -                     0                    

        7                    48                   
  / ( )        (90)                 (209)               
    31  10.477            10.936            

       

          
 

31 2007 € 9 984 . (2006: € 9.244 .)
        € 10.228  . (2006: € 9.461 .).

          
 

       

31  2006

31  2007

, € 17 . (2006: € 13 .),
.

 31  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

20.       ( )

  :       

2007 2006
€ . € .

 1  139                 171                 

       ( . . 10) (24)                 -                     

  / ( )     (90)                 (209)               
  21                   78                   

      0                    0                    
(69)                 (131)               

 ( ) /         (25)                 (49)                 
      -                     14                   

  4                    (7)                   
(21)                 (42)                 

  / ( )           (49)                 189                 
  12                   (48)                 

(37)                 141                 
  31  (12)                 139                 

21.       
2007 2006

€ . € .
  :

- 618                 -                     

562                 -                     
 56                   -                     

618                 -                     

2007 2006
€ . € .

      :

    1  -                     -                     
  20                   -                     

 8                    -                     
574                 -                     

  (24)                 -                     
 40                   -                     

    31 618                 -                     

22.    

  
  

 
  

  
EFG Business Services . 100,00      

100,00   

100,00  

100,00    
EFG Eurolife . . . . 100,00  
EFG Eurolife . . . . 100,00  
EFG Factors . . . 100,00   

100,00  

EFG   . . 100,00    
100,00   

EFG Telesis Finance . . . . . ( ) 100,00  
100,00   

100,00     

( ) 55,25    

Eurobank   . . 100,00   
100,00   

Global   . . . 72,00  

 

        31  2007:

EFG Eurobank Asset Management . . 
  

Eurobank Properties  . .   
 

Eurobank Cards -   
    . .

Eurobank Fin and Rent   
     

 ,   

/ ( )
         .       :

EFG Eurobank Ergasias  
 .

EFG Eurobank  . .

EFG   . . 
 

EFG . . . .

Financial Planning   
 .
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

22.     ( )

  
  

 
  

  
100,00  

( ) 97,26    

Best Direct . . 100,00  
Eurobank EFG Bulgaria A D. ( ) 99,70
Bulgarian Retail Services A.D. 100,00   
EFG Auto Leasing E.O.O.D. 100,00     
EFG Leasing E A D. 100,00  
EFG Property Services Sofia A.D. 80,00   
EFG Securities Bulgaria E.A.D. ( ) 100,00    
EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd 100,00 Cayman Islands       
GFM Levant Capital (Cayman) Ltd 72,50 Cayman Islands  
Berberis Investments Limited 100,00 Channel Islands  
EFG Hellas Funding Limited 100,00 Channel Islands       
CEH Balkan Holdings Ltd 100,00  
Eurocredit Retail Services Ltd 100,00   

98,40  

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 100,00
100,00  

100,00  
100,00  

( ) 100,00  
( ) 100,00  
( ) 100,00   

100,00  
Bancpost S A. 77,56
EFG Eurobank Securities S.A. 100,00  
EFG Eurobank Finance S.A. 100,00  
EFG Leasing FN S.A. ( ) 100,00  

95,76   

EFG Eurobank Property Services S A. 80,00   
EFG IT Shared Services S.A. 100,00   
EFG Retail Services IFN S A. ( ) 99,96   
S.C. EFG Eurolife Asigurari de Viata S A. ( ) 100,00  
S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A. ( ) 100,00  
Eliade Tower S A. ( ) 55,25  
Bancpost Fond de Pensii S.A. ( ) 77,55  
EFG Leasing A D. Beograd ( ) 99,99  
EFG Property Services D.o.o. Beograd 80,00   
Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd ( ) 99,98
EFG Retail Services A.D. Beograd 100,00   
Prospera Securities A.D. ( ) 88,32  
Reco Real Property A.D. ( ) 55,25  
EFG Istanbul Holding A.S. 100,00  
EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. 98,23  
Tekfenbank A.S. ( ) 98,23
Tekfen Finansal Kiralama A.S. ( ) 98,22  
Anaptyxi 2006-1 Plc. -         (SIC 12)
Anaptyxi APC Ltd. -         (SIC 12)
Anaptyxi Holdings Ltd -         (SIC 12)
Anaptyxi Options Ltd -         (SIC 12)
Daneion 2007-1 PLC ( ) -         (SIC 12)
Daneion APC Ltd ( ) -         (SIC 12)
Daneion Holdings Ltd ( ) -         (SIC 12)
EFG Hellas Plc. 100,00        
Karta 2005 -1 Plc -         (SIC 12)
Karta APC Ltd -         (SIC 12)
Karta Holdings Ltd -         (SIC 12)
Karta LNI 1 Ltd -         (SIC 12)
Karta Options Ltd -         (SIC 12)
Themeleion Mortgage Finance Plc -         (SIC 12)
Themeleion II Mortgage Finance Plc -         (SIC 12)
Themeleion III Mortgage Finance Plc -         (SIC 12)
Themeleion III Holdings Limited -         (SIC 12)
Themeleion IV Mortgage Finance PLC ( ) -         (SIC 12)
Themeleion IV Holdings Limited ( ) -         (SIC 12)
Eurobank EFG Ukraine Distribution LLC 100,00  
Universal Bank OJSC ( ) 99,92

( ) Universal Bank OJSC, Kiev

( ) S.C. EFG Eurolife Asigurari de Viata S.A., Bucharest

( ) S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A., Bucharest

EFG New Europe Holding B.V.
EFG Leasing Poland Sp. z.o.o
EFG Property Services Polska Sp. z o o 

2007, 99,34% Universal Bank OJSC, . ,
             99,92%.

 
OPEN 24 . .   

, ,  
,  

EFG New Europe Funding B.V.

Be-Business Exchanges . .  
 

2007, 100% S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A.,
  .

Aristolux Investment Fund Management 
Company S.A.

Eurobank EFG Fund Management 
Company, (Luxembourg) S A.
Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S A.

2007, 100% S.C. EFG Eurolife Asigurari de Viata S.A.,
  . 

EFG Eurobank Mutual Funds Management 
Romania S A.I.  S.A.

Polbank Dystrybucja Sp. z o o. 

 33  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

22.     ( )

( ) DZI Bank A.D., Sofia

( ) Tekfenbank A.S.  Tekfen Finansal Kiralama A.S., Istanbul 

    

( ) EFG New Europe Holding B.V., Amsterdam (  Cayne Management Group B.V.)

( ) EFG Leasing IFN S.A., Bucharest (  EFG Eurobank Leasing S.A.)

( ) Themeleion IV, UK

( ) Be-Business Exchanges . .   

( ) Prospera Securities A.D. Beograd

( ) Accentis . .

( ) Reco Real Property A.D., Beograd

( ) Eliade Tower S.A., Bucharest

( ) Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd

( ) EFG Leasing A.D. Beograd

( ) Bancpost Fond de Pensii S.A., Bucharest

( ) EFG Property Services Polska Sp. z.o.o 

( ) Daneion, UK

( ) EFG Leasing Poland Sp. z.o.o

( ) EFG Securities Bulgaria E.A.D.

( ) Eurobank Properties  . .    

( ) EFG Retail Services IFN S.A.

    

( ) Eurobank EFG Cyprus Ltd
2008, .

     2008.

2007, , 77,55%, Bancpost Fond de Pensii S.A.,
   .

  2008,  Tekfenbank A.S.   Eurobank Tekfen A.S.

2007, 100% Cayne Management Group B.V. ( EFG New Europe Holding B.V.),
     .   2007,        € 500 .

2007, 70% Tekfenbank A.S., .
, 28,23% ,

. Tekfenbank A.S. 99,99% Tekfen Finansal Kiralama A.S.,

. 2007, Tekfenbank A.S. EFG Istanbul Menkul Degerler A.S.,
     ,        .

2007, Bulgarian Post Bank A.D. DZI Bank A.D. 31 2007.
,     Eurobank EFG Bulgaria A.D.

2007, Be-Business Exchanges . . 76,32% 71,04% 2007 96,37%. 2007,
        ,      97,26%.

2007, 55,23% Reco Real Property A.D.,
. Eurobank Properties . . 2007,

     Reco Real Property A.D.  55,25%.

  2007,        Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd  99,98%  99,96%.

2007, 100% Accentis . .,
.   2007,      EFG Telesis Finance . . . . .

2007, 55,23% Eliade Tower A.D., .
Eurobank Properties . . 2007,

 Eliade Tower S.A.  55,25%.

2007, 74,16% Prospera Securities A.D. Beograd,
. , 14,16%

     ,         .

2007, Daneion Holdings Ltd, Daneion 2007-1 PLC Daneion APC Ltd, ,
  .

2007, EFG Retail Services IFN S.A., 100% EFG New Europe Holding
B.V.,      99,96%  95,48%.

2007 , , Eurobank Properties . .
€ 329,4 ., , 3 2 € 20 .

          55,25%  55,23%.

2007, 100% FG Securities Bulgaria E.A.D.,
  .

2007, DZI Bank A.D. 99,75% 91,29%
, 2007 99,92%. ,
. 

Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd, EFG Leasing A.D.
Beograd  99,99%  99,98%.

   2007,     100%  EFG Leasing Poland Sp. z.o.o,       .

  2007,  EFG Eurobank Leasing S.A.   EFG Leasing IFN S.A.

2007, Themeleion IV Holdings Limited Themeleion IV Mortgage Finance PLC, ,
  .

2007, 100% EFG Property Services Polska Sp. z.o.o,
.
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

23.    
2007 2006

€ . € .

 1  48                   35                   
-                     6                    

  (8)                   (7)                   
      / -                     (3)                   
  (2)                   (1)                   

  -                     13                   
     8                    5                    

 31  46                   48                   

    

  
 
 

 / 
( ) 

  € .  € .  € .  € .
 

 POS
50,00 1                       0                       0                    (0)                   

 
 

 
(Closed-end fund)

42,30 97                      3                       39                   16                   

 
  

 

50,00 8                       1                       4                    (0)                   

 40,00 34                      27                     3                    2                    

140                    31                     46                   18                   

( )  E    . .

( )  . . . .

24.   

  
 

 
 
 

€ . € . € .
 :

 1   2006 114                   44                   158                 
   (  ) 176                   1                    177                 

-                        30                   30                   
  -                        (1)                   (1)                   

 -                        1                    1                    
  (5)                      11                   6                    

 31   2006 285                   86                   371                 

  / :
 1   2006 -                        (4)                   (4)                   
  -                        (1)                   (1)                   

 -                        (13)                 (13)                 
  -                        1                    1                    

 -                        (0)                   -                     
 31   2006 -                        (17)                 (17)                 

 :
 1   2007 285                   86                   371                 

   ( . 40) 306                   7                    313                 
-                        33                   33                   
-                        51                   51                   

  -                        (3)                   (3)                   
 -                        (1)                   (1)                   

   (  ) 15                     -                     15                   
 31   2007 606                   173                 779                 

 . .  
  

 . . .

 . .

  

        31  2007:

Unitfinance . 
  

  

   2007,          . . .  42,30%  42,24%.

31 2007, . . . . (31 2006: . . . .).
, 31 2007, € 30 . (31 2006:

€ 30 .).

. . , . . Unitfinance . .
 .

2007, 50,50% E . .
,    € 2,4 .,      .

 35  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

24.    ( )

  
 

 
 
 

€ . € . € .
  / :

 1   2007 -                        (17)                 (17)                 
  -                        (6)                   (6)                   

-                        (1)                   (1)                   
 -                        (21)                 (21)                 

  (0)                      2                    2                    
(1)                      -                     (1)                   

 -                        (0)                   (0)                   
 31   2007 (1)                      (43)                 (44)                 

  31  2007 605                   130                 735                 

  31  2006 285                   69                   354                 

  

2007 2006
€ . € .

    1                    -                     
 E  (Weal h Management) 44                   46                   

  ( ) 560                 239                 
 605                                  285 

(i)   (Wealth Management)

(ii)   

25.   
, ,

  
 ,

 
 : € . € . € . € . € .

 1   2006 524                   202                    402                   215                 1.343              
  12                     7                       2                       -                     21                   

(7)                      (0)                      0                       7                    0                    
114                   38                      62                     24                   238                 

  (19)                    (15)                    (41)                    (2)                   (77)                 
(0)                      (0)                      -                        -                     (0)                   

 10                     5                       4                       -                     19                   
 31   2006 634                   237                    429                   244                 1.544              

31 2007, Best Direct . . € 0,8 . ,
. (CGUs) ,

 .

2007 , Intertrust . . . . (€ 0,8 .
),  EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (€ 1,7 . )   DZI Bank A.D. (€ 14,6 . ).

, , (CGUs)
        .         :

.
, , 5

.
                    .    
        .     5         . 

2007, , , ,
            .

14% Bancpost S.A., Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd Eurobank
EFG Bulgaria, 18% EFG Eurobank Finance S A. EFG Eurobank Securities S.A. Romania, 20% EFG Istanbul Holding A.S.

   5     3%,            . 

                6  11 .

13%. 5
  3%,            . 

62% Nacionalna Stedionica Banka A.D., € 11 .
, . 2006

€ 6,6 . ,
 Intertrust . . . . . (€ 3 . )   EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (€ 4,4 . ).
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

25.    ( )
, ,

  
 ,

 
 : € . € . € . € . € .

 :
 1   2006 (105)                  (121)                  (280)                  (10)                 (516)               

    (2)                      (4)                      (1)                      -                     (7)                   
(1)                      (1)                      1                       0                    (0)                   

  5                       10                      27                     2                    44                   
   (21)                    (21)                    (41)                    (3)                   (86)                 

 2                       (3)                      (4)                      -                     (5)                   
 31   2006 (122)                  (140)                  (298)                  (11)                 (570)               

 :
 1   2007 634                   237                    429                   244                 1.544              

  26                     8                       6                       50                   90                   
(26)                    1                       (14)                    9                    (30)                 
161                   45                      50                     24                   280                 

  (72)                    (13)                    (22)                    (2)                   (109)               
0                       (0)                      -                        -                     0                    

 (7)                      (4)                      (3)                      (1)                   (15)                 
 31   2007 716 274 446 324 1.760

 :
 1   2007 (122)                  (140)                  (298)                  (11)                 (570)               

    (10)                    (7)                      (4)                      (0)                   (21)                 
0                       1                       (0)                      (0)                   1                    

  17                     12                      15                     0                    44                   
   (27)                    (25)                    (43)                    (3)                   (98)                 

 1                       2                       2                       0                    5                    
 31   2007 (141)                  (157)                  (328)                  (14)                 (640)               

  31  2007 575                   117                    118                   310                 1.120              

  31  2006 512                   97                      131                   233                 974                 

  

26.   
2007 2006

€ . € .

    98                   78                   
  ( . 11)  86                   100                 

   78                   62                   
    72                   62                   

  414                 243                 
748                 545                 

  
27.    

2007 2006
€ . € .

          353                 484                 
  1.659              1.052              

2.012              1.536              
       :   

-   EFG   88                   509                 
-     200                 162                 

           .

31 2007 € 39 . (31
2006: € 40 .).

  ,  31  2007,      €  51 . (31  2006: € 46 .).

.
40-50 . 31 2007 € 399 . (31

 2006: € 304 .).                 .

 . 

31 2007 , , € 19
. (31 2006: € 16,4 .). 31 2007 € 36 . (31

 2006: € ).

 37  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

28.   
2007 2006

€ . € .

   12.765            10.626            
        - Repos 16.687            12.709            

 unit-linked 729                 579                 
  5.970              3.793              

36.151            27.707            
      :   

-   0                    53                   
-   EFG   14                   275                 
-     3.892              3.350              

29.      
2007 2006

€ . € .
 

-   (ECP) 1.648              1.783              

 
-   (EMTN) 4.943              3.679              
-  991                 374                 
-  3.656              3 531              

9.590              7 584              

11.238            9 367              
  

( )      (RMBS)

31 2007, (EMTN) € 5.970 . (2006: € 3.793 .)
     .

€ 98 .
(2006: € 50 ).

( unit-
linked), , 31 2007 € 2.497 . (31 2006: €
1.785 .). 31 2007 € 65 . (31 2006: € 32 .),

  (            ).

2007, , , , Euribor 13
    .  31  2007     € 1.195 .

€ 68 .
(2006: € 60 ).

( )        

2006, , , , Euribor 17
     ' (Class A) .  31  2007     € 889 . (2006: € 962 .).  

( )        

2004 , Euribor 19
 .  31  2007     € 199 . (2006: € 281 .).

,
(unit-linked)

          , .

2005 , uribor 21,7
 .  31  2007     € 727 . (2006: € 737 .).  

2006, , Euribor
16     .  31  2007     € 391 . (2006: € 959 .).  

(EMTN)
  (ECP's):

2005 , uribor
17,5     .  31  2007     € 236 . (2006: € 576 .). 

  

31
2007 € 1.153 . (31 2006: € 565 .). 31 2007 € 26 . (31 2006:

€ 10 .), ( ).
              .  
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 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

29.       ( )

1 - 5  
1 5 
€ . € . € . € .

  (EMTN)
 36                      266                   15                   317                 

 13                      -                        -                     13                   

 1.080                 2.740                752                 4.572              
 41                      -                        -                     41                   

  (ECP)
 1.648                 -                        -                     1.648              

 -                        -                        -                     -                     

 
 -                        -                        181                 181                 

 1                       -                        -                     1                    

 -                        -                        807                 807                 
 2                       -                        -                     2                    

  
 15                      -                        -                     15                   

 0                       -                        -                     0                    

 -                        719                   2.878              3.597              
 44                      -                        -                     44                   

      2.880                 3.725                4.633              11.238            
 

1 - 5  
1 5 
€ . € . € . € .

  (EMTN)
 125                    372                   31                   528                 

 20                      -                        -                     20                   

 818                    2 004                290                 3.112              
 19                      -                        -                     19                   

  (ECP)
 1.772                 -                        -                     1.772              

 11                      -                        -                     11                   

 
 -                        -                        192                 192                 

 1                       -                        -                     1                    

 -                        -                        181                 181                 
 0                       -                        -                     0                    

  
 -                        15                     -                     15                   

 0                       -                        -                     0                    

 -                        731                   2.754              3.485              
 31                      -                        -                     31                   

      2.797                 3.122                3.448              9.367              

31  2006

     .

31 2007, € 339 .
"   " (2006: € 217 .).

2005, € 29 . EFG Hellas Plc,
          € 216 .   2005.   

    (Lower Tier-II)

31  2007

2004 € 400 . EFG Hellas Plc.
. 3- Euribor

0,50% . (Lower Tier II)
.

2005, € 216 . EFG Hellas Plc.
10 .

2,76%.        (Lower Tier II)          .

2007 € 750 . EFG Hellas Plc.
. 3- Euribor 30

. (Lower Tier II)
.

 39  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

30.   
2007 2006

€ . € .

 13                   42                   
  208                 14                   

    174                 105                 
          ( . 31) 75                   68                   

    494                 429                 
      95                   205                 

   ( . 11) 15                   12                   
    66                   65                   

  685                 550                 
1.825              1.490              

 
31.          

2007 2006
€ . € .

           

       1  68                   58                   
  3                    -                     

    ( . ) 17                   17                   
  (13)                 (7)                   

       31  75                   68                   
  

     

  5                    4                    
 3                    3                    

 8                    8                    
  / 1                    2                    

      ( . 9) 17                   17                   
  

 2007 2006
    (    ) % %

 4,8                  4,3                  
  3,5                  3,5                  

2,5                  2,5                  

32.  ,           

 
  
  

€ . € . € . € . € . € .

 1   2006 1 054               (7)                      1 047                 523                   (41)                 482                 

3  2006:

2                     -                        2                       19                     -                     19                   

211                  (1)                      210                    (211)                  1                    (210)               

-                      -                        -                        (3)                      -                     (3)                   

17  2006:
-   (3)                    3                       -                        (15)                    15                   -                     

     
     ,

    0                     -                        0                       0                       -                     0                    

  -                      (25)                    (25)                    -                        (158)               (158)               

  -                      8                       8                       -                        46                   46                   

 31   2006 1 264               (22)                    1 242                 313                   (137)               176                 
  

- ,
    

-     

-  2     10 

€ 2,75 € 3,30 3 2007 2 10
. ,

      :

 40  31  2007   

    

    

            

 
  
  

      

                                                                                                          

  

                                                                                                                                 

                                                
                                                                                                             

                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                 

                          
     

                                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                      
  

 
 

                  

  
                                            

                      

  
                                             

                                                   

                                      

                                        

                  

                  

  
                                            

                      

  
                      

   
                                                               

   
                                                               

                                      

                                      

                                    

                  

      

       
      

   

   

           

          
      

          

   

               
       

          
         

        

     
 

              

           

 

       



    

    

  

  

                                       
                                      

                                      
                                                 

                                      
                                          

                                          
                                          

                                    
                            
 

         

  
           

                                              
                                           

                                           
                                      

                                              
  

     

                                          
                                         

                                         
                                           

                                             
  

 
       

                                     
                                      

                                    

            

 
  
  

      

                                                                                                              

  

                                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                                    

  
                                                                                                                                  

     
     

                                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                                    

                                                                                                          
  

    

     

        

      

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

32.  ,           ( )

 
  
  

€ . € . € . € . € . € .

 1   2007 1.264               (22)                    1.242                 313                   (137)               176                 

3  2007:

3                     -                        3                       22                     -                     22                   

14  2007: -                        -                     
169                  (0)                      169                    1.060                (3)                   1.057              

-    -                      -                        -                        (17)                    -                     (17)                                                          
9  2007: 

0                     -                        0                       4                       -                     4                                                             
21  2007: 

2                     -                        2                       13                     -                     13                   

     -                     
     ,

    5                     -                        5                       17                     -                     17                   

  -                      (24)                    (24)                    -                        (192)               (192)               

  -                      35                     35                      -                        245                 245                 

 31   2007 1.443               (11)                    1.432                 1.412                (87)                 1.325              
  

 
 

 1   2006 319.321.451      (1.885.524)      317.435.927   

3  2006:
655.000             -                     655.000          

63 995.291        (471 295)         63.523.996     

17  2006:
-   (786.000)           786 000          -                     

2.366                -                     2.366              

  -                        (7.447 838)      (7.447.838)      

  -                        2.306 250       2.306.250       

 31   2006 383.188.108      (6.712.407)      376.475.701   

 1   2007 383.188.108      (6.712.407)      376.475.701   

3  2007:
839.992             -                     839.992          

76 805.620        (333.133)         76.472.487     

14  2007:
61.444.496        (165.174)         61.279.322     

9  2007: 
170.000             -                     170.000                             

21  2007: 
649.605             -                     649.605                             

1.847.817          -                     1.847.817       

  -                        (8.268 241)      (8.268.241)      

  -                        11 348 249     11.348.249     

 31   2007 524.945.638      (4.130.706)      520.814.932   

-      

-      , 
      

-   

-   

-      ,     

          
 ,     

-      ,     

-   

-  2    10         
   € 3,30  € 2,75

          
    ,     

-  2     10 

-      
 

              :

-      ,     

 

 41  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

32.  ,           ( )

 21  2007,             :
( )
( )

    

33.  

 A  B  
€ . € . € . € .

 1   2007 194                    396                   196                 786                 

  (14)                    (3)                      (9)                   (26)                 

  4                       4                       9                    17                   

 31   2007 184                    397                   196                 777                 

, . 3604/2007 ( 2007),
, .

, ,
.

.
.

,         .    

 31  2007,            € 39 . (31  2006: € 43 ).
          “Tier 1”      4,297%     18  2007  17  2008.

             , EFG Hellas Funding Limited,   :

21 2005, , , EFG Hellas Funding Limited, € 50 .
           € 150 .  9   2005. 

9 2005, , EFG Hellas Funding Limited, € 150 .
(Lower Tier 1) .

9 2011, .
. -

6% .
.

, . ,
   Euronext  .

2 15 , € 20 , 2 2007,
 € 1.229 .,   14  2007         . .  25  2007.

2 2005, , EFG Hellas Funding Limited, € 400 .
(Lower Tier 1) .

2 2015, .
. -

4,565% - 3 Euribor 2,22%.
.

, .
  o o  .

18 2005, , EFG Hellas Funding Limited, € 200 .
(Lower Tier 1) .

18 2010, .
. -

6,75% - Euro Swap rate 0,125% 8%.

. .
      .

          € 150 .   3         , 
€ 22 ., ,

. 5
, 3%, , ,

      . 

2007, € 4,88
€ 30,89 ( 2 10 2

15 ) 5%
. 31 2007,

 3.431.626.

 42  31  2007   

    

    

   

 
   

 
 

  
   

 
 

                   
   

                                                                     
                                          
                         
                                                         

                   
                    

                                
                                        

    

                                                                                    
                                                   
                                                
                                                                     
                                                

 

 
     

                                                                                                 
                                                                                                         

                                                                                                       
     

                                                                                                              
                                                                                                                     

  
                                                                                                                     
                                                                                                                      

                                                                                                               
                                                                                                                    

                                                                                                                    
                                                                                               

                        

                         

           

                  

         

              

    

                      

       

       



    

    

            

                

    

 

   
    

                                                                            

                                                                                

                                                                                       

                                                                            

             

                       
                            

                    

                  

     

                     

     

      

                         

       

 

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

34.    

 
 €  

 
 

  
 €  

 
 

 1  15,19 2.991.784          17,98 1.527.455       
   

  2006 -                        -                        4,68 75                   
  2007 6,21 2                       7,64 354                 
  2010 12,14 469.345             15,32 266.776          
  2011 12,17 279.047             -                     -                     

  2012 13,82 1.483.851          15,00 1.200.000       
12,14 (1.847.817)        7,64 (2.366)            

  12,08 (1.022)               4,68 (510)               
  31        12,89 3.375.190          15,19              2.991.784       

  - 31 

2007 -                        -                        7,64                8                    
2010 12,14                 412.292             15,32              1.791.776       
2011 12,17                 1.479.047          15,00              1.200.000       
2012 13,82                 1.483.851          -                     -                     

12,89                 3.375.190          15,19              2.991.784       

35.  

 39
€ . € . € . € . € .

 1   2006 151                   594                    173                   (5)                   913                 
 86                     4                       -                        25                   115                 

0                       10                      -                        (66)                 (56)                 
     

-        -                        -                        (131)                  -                     (131)               
-        -                        -                        99                     -                     99                   

  
-        -                        -                        19                     -                     19                   
-        -                        -                        (6)                      -                     (6)                   

 -                        -                        -                        25                   25                   
    -                        -                        -                        6                    6                    

/( )    -                        7                       -                        -                     7                    
 31   2006 237                   615                    154                   (15)                 991                 

" " , .
            ,            .

, 1.479.047 € 12,17 (
2 10 2 15 ), ,

 ,         2008, 2009, 2010  2011           .

31 2007 € 9,11 (2006: € 10,7).
: € 22,93 (2006: € 25,92) , € 13,82, 3,3% (2006: 3,5%),

25% (2006: 25%), 3
(swap) .

        3  6 .

"Monte Carlo",
.

              '   (in-the money).

2007,
17 2006, 1.483.851 € 13,82

( 2 10 2 15
) , . 2009, 2010, 2011 2012

         .

              :

31  2007 31  2006

              ,        :

2006, , « » ,
( )

( 2011), 3% ,
. , 21

2007
       .

 43  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

35.   ( )

 39
€ . € . € . € . € .

 1   2007 237                   615                    154                   (15)                 991                 
 66                     152                    -                        63                   281                 

-        -                        -                        (93)                    -                     (93)                 
-        -                        -                        (58)                    -                     (58)                 

  
-        -                        -                        5                       -                     5                    
-        -                        -                        (4)                      -                     (4)                   

  -                        -                        -                        (2)                   (2)                   
 -                        -                        -                        6                    6                    

    -                        -                        -                        9                    9                    
/( )    -                        -                        -                        25                   25                   

 31   2007 303                   767                    4                       86                   1.160              

36.  

, ,
  

€ . € . € . € .

  69                      6                       43                   3                    
    79                      7                       26                   7                    
   24                      -                        17                   -                     

172                    13                     86                   10                   

, ,
  

€ . € . € . € .

  18                      0                       14                   0                    
    50                      0                       36                   -                     
   39                      -                        37                   -                     

107                    1                       87                   0                    

37.    
2007 2006

€ . € .
 :

-      1.390              1.396              
-  1.132              590                 

2.522              1.986              
:

 145                 104                 
 52                   21                   

197                 125                 
2.719              2.111              

 

31  2006

31 2007 EFG Ora Funding Limited II, € 385 . (2006: €
377 ),                . 

       -            :

31  2007 31  2006

€ 26 . (31
 2006: € 26 ). 

31 2007, € 43 . (31 2006: € 36 .).
 31   2007,     € 74 .  ,       . 3634 ( . 10).

. . . 39 . 31 2007,
   . . . 39  € 16 . (31  2006: € 15 .).

. 31 2007, € 246 .
€ 289 . . 3513/2006 € 43,3 .

    ( . 10).

     

31  2007

       -            :

, .
,           . 

 44  31  2007   

    

    

 

  
 

        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

                 

                 

                                                                                               
                                                                                                                                                      

                                                                                             
 

                                                                                                   
 

  
 

        
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    
                 

                 

                                                                                                    
                                                                                                                                                      

                                                                                                  
 

                                                                                                 
 

   

   

  

   

  
 

  

         

         

     

        

               
          

           

  
 

   

       



    

    

  

 
     

                                                                                               
                                                                                                      

                                                                                                                  
                                                                                                                  

  
                                                                                                                        
                                                                                                                      

                                                                                                                
                                                                                                                 

                                                                                                                    
                                                                                                                  

                                                                                                  

 

  

    

                                                                                      
                                                                                        
                                                                                         

                                                                               

  

    

                                                                                      
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                  

   

  
 

                                  
                                 

                            

                                   
                                       

                                  
                            

 

  

                  

                   

    

     

                      

              

     

     

  

                   

            

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

38.  

  
 

€ . € . € . € . € . € . € . € .
  1.238           324                 239                  343                   35                      638                   -                     2.817              
  98                20                   (61)                  (36)                    29                      (0)                      (50)                 -                     

 1.336           344                 178                  307                   64                      638                   (50)                 2.817              
 (591)            (109)                (61)                  (70)                    (71)                    (522)                  50                   (1.374)            

(310)            (20)                  -                      (1)                      -                        (70)                    -                     (401)               

 435              215                 117                  236                   (7)                      46                     -                     1.042              
  436              215                 117                  236                   0                       46                     -                     1.050              

 -                  -                     (1)                    -                        (6)                      (9)                      -                     (16)                 

436              215                 116                  236                   (6)                      37                     -                     1.034              

  (219)               

815                 

  23.933         13.094            1.061               13.493              2.450                 14.312              68.343            
 6                 -                     -                      -                        40                      -                        46                   

23.939         13.094            1.061               13.493              2.490                 14.312              68.389            
 

  17.287         5.100              7.058               18.391              8.409                 6.785                63.030            
 

  
 

€ . € . € . € . € . € . € . € .
  1.151           263                 202                  276                   28                      313                   -                     2.233              

  49                43                   (47)                  (34)                    8                       0                       (19)                 -                     

 1.200           306                 155                  242                   36                      313                   (19)                 2.233              
 (533)            (99)                  (52)                  (66)                    (25)                    (306)                  19                   (1.062)            

(274)            (33)                  -                      (0)                      -                        (37)                    -                     (344)               

 393              174                 103                  176                   11                      (30)                    -                     827                 
  393              174                 103                  176                   16                      (30)                    -                     832                 

 -                  -                     -                      -                        (6)                      (1)                      -                     (7)                   

393              174                 103                  176                   10                      (31)                    -                     825                 
  (224)               

601                 

  20.119         10.882            748                  13.885              1 964                 6.174                53.772            
 6                 -                     -                      -                        42                      -                        48                   

20.125         10.882            748                  13.885              2 006                 6.174                53.820            
 

  11.373         4.612              3.639               17.133              10 028               3.411                50.196            
 

   

   

31  2007

   

  
 

31  2006

- , , , - ,
,  ,      . 

- , , , ,
 ,       . 

(Wealth Management) - Private Banking,
, , , - ,

     .

        :

  -     , , , , ,   . 

- ,
, , , , ,

,
          .

, , ,
- . . ,

, ,    10%      .

  
 

   

 45  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

39.     

 22:    
 43: 

40.   

  
 

 

  
 

 

  
  

  

€ . € . € . € . € .

Universal Bank OJSC 91                     79                      12                     47                   35                   
Tekfenbank A.S. 603                   547                    56                     319                 264                 
Tekfen Finansal Kiralama A.S. 11                     7                       4                       4                    (0)                   
Prospera Securities A.D. 1                       0                       1                       7                    6                    
Accentis . . 0                       0                       0                       1                    1                    
Eliade Tower S.A. 27                     15                      7                       7                    (0)                   

733                   648                    80                     385                 306                 

   Reco Real Property A.D.,    € 0,3 .,          .

      

31 2007 ,
:

8,63% DZI Bank A.D., 2007 (€ 18 .),
,

. Be-Business Exchanges S.A.
, Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd, Eurobank Properties  . .      EFG Retail Services IFN S A.

91,29% DZI Bank A.D., 2006
, € 14,6 . € 14,4

.       € 0,2 .

            :

. € 14 .
31 2007. 1 2007,

     € 196 .     12 .      31  2007.

        (€ 80 .)  € 186 .    .

,
,           .

 46  31  2007   

    

    

   

 
  

  
  

 
      

                                                                                                                                         

                                                                                                                              
                                                                                                                                  

                                                                                                                                     
                                                                                                                                   

                                                                                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                

                                                                                        
                                                                                          

 

                    

  
      
       
      
   
    
    
       
      
   
    
    
    
    
    
        
     
        

                   

    

        
 

      

             

               

            

               

   

  

  

   

  

   

      

      
 

    

  

  

         

       



    

    

    

     
  

  

  
 

 

  
 

 

  
  

  

     

                                                                                                         
                                                                                                

                                                                                                              
                                                                                                               

                                                                                                              
                                                                                                            

                                                                                              

                      

      

                   

         

            

                     

                  

           

       

 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

41.    

 EFG
  

  EFG
  

 
€ . € . € . € . € . € .

   0                     -                        -                        0                       -                     -                     

56                   -                        43                      62                     -                     51                   
     24                   16                     38                      -                        10                   5                    

  -                      0                       3                       0                       0                    4                    
   88                   -                        -                        509                   -                     -                     

2                     38                     118                    304                   41                   174                 
-                      2                       -                        -                        2                    -                     
2                     -                        0                       2                       -                     0                    

(6)                    (0)                      (4)                      (17)                    (1)                   (2)                   

(1)                    0                       4                       0                       0                    2                    
-                      -                        2                       -                        -                     -                     

(1)                    -                        (0)                      (4)                      -                     (0)                   

386 -                        3                       378 -                     3                    
411 -                        -                        411 -                     -                     

42.  

               3  2007   :

. . 
. .   (   )
. . .  ' (   )
. .  ' (   )
. .  
. .   
. .   
. .    1  2007
. .   25  2007
. .  
. .   
. .   

E. L. Bussetil   
. .   
. .   
. .     21  2007
. .    
. .     25  2007

                   2010.

   / ( )

  / ( )     
 

  / ( )   

         (     )

         A.E.E.X.   ,   .

           (2006: ).

€ 12,8 . (31 2006: € 11,6 .) € 4,1
. (31 2006: € 3,5 .) , € 3,9 . (31 2006: € 2,4 .)

 € 3,6 . (31  2006: € 2,0 .)     . 

,
   .

31  2006

  

   

  

   

.
, , . , ,

.
      :

      
 

    

  

31  2007

EFG, EFG Bank European Financial Group, ,
41,2% . EFG Bank European Financial Group .

        . 

 47  31  2007   



 EFG EUROBANK ERGASIAS . .

    

43.

, 25  2008

9 2007, € 0,32 , € 166 .,
10 2007. , 7 2007, 2007 € 0,50

, 2007 € 0,82 (2006: € 0,75
2 10 2 15 )

 € 425 . (2006: € 350 .).

2006, € 0,29 ( ) € 136 . 2006
31 2006. € 0,46 , € 214 . 2007

             1  2007  30  2007.

               .

 . 
. . . -914611

  

 . 
. . -237468

  

 
. . . -005040

  

 . 
. . . -083615

   
 

 48  31  2007   



    

    

   

       

                   

               

  
 

  

  
 

  

 
 

  

  
 

   
 

       



   

 

  

106



ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK EFG 
&

EFG GROUP

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

107



ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK EFG 
ΕΛΛΑΔΑ

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Λεωφ. Αµαλίας 20
105 57 Aθήνα
Τηλ.: (+30) 210 333 7000
Fax: (+30) 210 323 3866
Website: www.eurobank.gr
e-mail: info@eurobank.gr
Νικόλαος Νανόπουλος: Δ/νων Σύµβουλος

Eurobank Cards A.E.
Λ. Συγγρού 49
117 43 Αθήνα
Τηλ.:  (+30) 210 928 9000
Fax:  (+30) 210 928 9600
Website: www.eurobank-cards.gr
Pedro da Silva Carvalho: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Σταδίου 10
105 64 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 335 2800
Fax: (+30) 210 335 2888
Αριστείδης Ξενόφος: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Eurolife Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ.
Λ. Συγγρού 209-211 
172 21 Ν. Σµύρνη 
Τηλ.: (+30) 210 930 3900
Fax: (+30) 210 930 3983
website: www.eurolife.gr
e-mail: info@eurolife.gr
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.
Λ. Συγγρού 209-211 
172 21 Ν. Σµύρνη 
Τηλ.: (+30) 210 930 3850
Fax: (+30) 210 930 3971
website: www.eurolife.gr
e-mail: info@eurolife.gr
Άννα Τρύφων: Δ/νουσα Σύµβουλος

EFG Eurolife Aσφαλιστική A.E.Γ.Α.
Λ. Συγγρού 209-211 
172 21 Ν. Σµύρνη 
Τηλ.:  (+30) 210 930 3900
Fax:  (+30) 210 930 3983
website: www.eurolife.gr
e-mail: info@eurolife.gr
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Αντιπρόεδρος 

EFG Business Services Α.Ε.
Καλλιρόης 21
117 43 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 900 8500
Fax: (+30) 210 900 8600
website: www.efgbs.gr
e-mail: info@efgbs.gr
Κατερίνα Τριβυζά: Δ/νουσα Σύµβουλος

Open 24 A.E.
Λ. Συγγρού 188
176 71 Καλλιθέα
Τηλ.: (+30) 210 955 8102
Fax: (+30) 210 955 8110
Νικόλαος Χαβούτης: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Φιλελλήνων 10
105 57 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 372 1800
Fax: (+30) 210 372 1801 
Κώστας Βουσβούνης: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Φιλελλήνων 10
105 57 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 372 0000
Fax: (+30) 210 372 0001
Website: www.eurobanksec.gr
e-mail: info@eurobanksec.gr
Βίκτωρ Ασσέρ: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22
106 71 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 371 0500
Fax: (+30) 210 371 0504
Κωνσταντίνος Μοριανός: Δ/νων Σύµβουλος
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EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.
Πραξιτέλους 40-44 
105 61 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 371 0800
Fax: (+30) 210 371 0850
Πέλλυ Παπακυριάκη: Δ/νουσα Σύµβουλος

EFG Eurobank Fin & Rent Α.Ε.Τ.Ε.
Πραξιτέλους 40-44
105 61 Aθήνα
Τηλ.: (+30) 210 37 10 823
Fax: (+30) 210 32 31 728
Πέλλυ Παπακυριάκη: Δ/νουσα Σύµβουλος

EFG Factors Α.Ε.Π.Ε.Α.
Καποδιστρίου 3 & Λεωφ. Μεσογείων
153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: (+30) 210 607 8000
Fax: (+30) 210 607 8010-20-60
Γιώργος Καραγιαννόπουλος: Γεν. Διευθυντής

Eurobank Properties A.E.Ε.Α.Π.
Σινιόσογλου 6
142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ.: (+30) 210 352 3400
Fax: (+30) 210 352 3410
Νικόλαος Γαλέτας: Γεν. Διευθυντής

Eurobank Property Services Α.Ε.
Σινιόσογλου 6
142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ.: (+30) 210 352 3400
Fax: (+30) 210 352 3410
Αριστοτέλης Καρυτινός: Δ/νων Σύµβουλος

EFG e-Solutions
Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας
142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ.: (+30) 210 352 3250
Fax: (+30) 210 352 3260
Αριστοτέλης Μακρυστάθης: Δ/νων Σύµβουλος

be - Business Exchanges A.E.
Σινιόσογλου 6 & Παναγούλη
142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ.: (+30) 210 352 3500 
Fax: (+30) 210 352 3599
Απόστολος Κουκουβίνος: Γεν. Διευθυντής 

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Bancpost S.A.
6-6A, Calea Vitan Str. 
Sector 3
Βουκουρέστι 031296 
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 308 0901
Fax: (+40) 21 326 8520
Website: www.bancpost.ro
Manuela Plapcianu: Δ/νουσα Σύµβουλος

EFG Retail Services IFN S.A. 
6-6A, Calea Vitan Str.
Sector 3
Βουκουρέστι 031296 
Ρουµανία
Tηλ.: (+40) 21 308 4200
Fax: (+40) 21 326 8520
Αριστείδης Παπαθωµάς: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurobank Mutual Funds Management 
Romania S.A.I. S.A.
2-4, Calea Vitan Str., 
Tronson B, et.10, cam.4, sector.3,
Βουκουρέστι 031296
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 308 6240
Fax: (+40) 21 320 2585
Daniel Stifter: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurobank Securities S.A. (Romania)
Sos.  N. Titulescu nr. 4-8, America House, 
Aripa de Vest, et. 4, sector 1,
Βουκουρέστι 011141
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 212 062300
Fax: (+40) 212 062310
Website: www.efgfinance.ro 
Ioana Vladila: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurolife Asigurari De Viata S.A.
72 Unirii Ave., 
Bloc J3C,
Βουκουρέστι, Sector 3,
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 320 0770
Fax: (+40) 31 418 4084 
Anita Laura Nitulescu: Δ/νουσα Σύµβουλος
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EFG Eurolife Asigurari Generale S.A.
72 Unirii Ave., 
Bloc J3C,
Βουκουρέστι, Sector 3,
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 320 0770
Fax: (+40) 31 418 4084 
Anita Laura Nitulescu: Δ/νουσα Σύµβουλος

Bancpost Fond De Pensii S.A.
72,Unirii Ave.,
Βουκουρέστι, Sector 3,
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 320 0575
Fax: (+40) 31 418 4084
Βύρων Σοφός: Γεν. Διευθυντής 

EFG Eurobank Finance S.A.
Sos.  N. Titulescu nr. 4-8, America House, 
Aripa de Vest, et. 4, sector 1,
Βουκουρέστι 011141
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 212 062300
Fax: (+40) 212 062310
Website: www.efgfinance.ro 
Ilinca von Derenthall: Γεν. Διευθυντής

EFG Leasing IFN S.A. 
Str. Agatha Barsescu Nr. 15 B,
E.T. 1, Sector 3
Βουκουρέστι
Ρουµανία
Tηλ.: (+40) 21 308 6120
Fax: (+40) 21 323 0613
Sorin Manolescu: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurobank Property Services S.A.
6-6A, Calea Vitan Str.
Sector 3
Βουκουρέστι 031296
Ρουµανία
Τηλ.: (+40) 21 308 6101
Fax: (+40) 21 327 6954
Florin Daniel Todoran: Γεν. Διευθυντής

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Eurobank EFG Bulgaria A.D. 
(Bulgarian Postbank A.D.)
14, Tzar Osvoboditel Blvd.
Σόφια 1048 
Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 2 816 6000
Fax: (+359) 2 988 8110
Website: www.postbank.bg
Αντώνιος Χασιώτης: Δ/νων Σύµβουλος

Bulgarian Retail Services A.D.
Business Park, Building 10
Σόφια 1766
Βουλγαρία
Tηλ.: (+359) 2 923 6101
Fax: (+359) 2 923 6103
Sevdalina Vassileva: Γεν. Διευθυντής 

EFG Business Services Bulgaria E.A.D.
17, Ivan Shishman Str. 
Σόφια 1000
Βουλγαρία
Tηλ.: (+359) 2 816 6476
Fax: (+359) 2 980 4700 
Emil Georgiev: Γεν. Διευθυντής

EFG Securities Bulgaria E.A.D.
14 Tzar Osvoboditel Blvd.
Σόφια 1048 
Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 2 811 6600
Fax: (+359) 2 988 8150
Dragomir Velikov: Γεν. Διευθυντής

EFG Leasing E.A.D.
Business Park Sofia,
Building 10, Floor 3
Σόφια 1766 
Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 2 937 5840
Fax: (+359) 2 974 2755(56)
Website: www.efgleasing.bg
Plamen Pavlov: Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής

EFG Auto Leasing E.O.O.D.
Business Park Sofia,
Building 10, Floor 3
Σόφια 1766 
Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 2 937 5840
Fax: (+359) 2 974 2755(56)
Website: www.efgleasing.bg
Plamen Pavlov: Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής
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EFG Factors S.A. 
(Υποκατάστηµα Βουλγαρίας)
135, Tsarigradsko Sh. Blvd. 
Office Express Building
Σόφια 1784
Βουλγαρία 
Τηλ.: (+359) 2 401 5001 
Fax: (+359) 2 401 5010
e-mail: bulgaria@efgfactors.gr
George Lilianov: Γεν. Διευθυντής

EFG Property Services Sofia A.D.
30, Tzar Ivan Shishman Str. 
Σόφια 1000
Βουλγαρία
Tηλ.: (+359) 2 811 7010(12)
Fax: (+359) 2 981 4647
Todor Vlaytchev: Γεν. Διευθυντής

ΣΕΡΒΙΑ 

Eurobank EFG štedionica A.D.
3, Kolarčeva Str.
Βελιγράδι 11000
Σερβία 
Τηλ.: (+38) 111 202 3353
Fax: (+38) 111 328 7163
Website: www.eurobankefg.co.yu
Σταύρος Ιωάννου: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Retail Services A.D.
62-64, Cara Dushana Str.
Βελιγράδι 11000
Σερβία 
Τηλ.: (+38) 111 202 4330
Fax: (+38) 111 202 4303
Βαρβάρα Τσαντήρη: Γεν. Διευθυντής 

Prospera Securities Α.D.
9, Knez Mihailova Str.
Βελιγράδι 11000
Σερβία
Τηλ.: (+38) 11 2023 171
Fax: (+38) 11 2023 190
Website: www.prosperainvestments.com 
Ivan Radovic: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Leasing A.D. Belgrade 
6L Durmitorska Str.
Βελιγράδι 11000
Σερβία 
Τηλ.: (+38) 111 3637 114
Fax: (+38) 111 3637 111
Website: www.efgleasing.co.yu 
Nenad Maksic: Γεν. Διευθυντής

EFG Property Services Ltd. Belgrade
62-64, Dusanova Str.
Βελιγράδι 11000
Σερβία 
Τηλ.: (+38) 111 202 2410
Fax: (+38) 111 3287 122
Goran Kuridza: Γεν. Διευθυντής

ΠΟΛΩΝΙΑ

Polbank EFG
(Δίκτυο καταστηµάτων Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.)
ul. Mokotowska 19
Βαρσοβία 00-560
Πολωνία
Τηλ.: (+48) 22 347 70 00
Fax: (+48) 22 347 70 01
Website: www.polbankefg.pl
email: kontakt@polbankefg.pl
Kazimierz Stańczak: Γενικός Διευθυντής

EFG Leasing Poland Sp. Zο.O.
Ul. Mokotowska 19,
Βαρσοβία 00-560
Πολωνία 
Τηλ.: (+48) 22 347 75 30
Fax: (+48) 22 347 70 01
Tomasz Gutowski: Γεν. Διευθυντής

EFG Property Services Polska Sp. Zο.O.
Mokotowska 19,
Βαρσοβία 00-560
Πολωνία
Τηλ.: (+48) 22 347 74 00
Fax: (+48) 22 347 70 01
Тadeusz Roland Szumanski: Γεν. Διευθυντής

ΤΟΥΡΚΙΑ

Eurobank Tekfen A.S.
Eski Bϋyϋkdere Caddesi
Tekfen Tower No:209
4 Levent,
34330 Κωνσταντινούπολη
Τουρκία
Τηλ.: (+90) 212 357 07 07
Fax.: (+90) 212 357 08 08
www.eurobanktekfen.com
info@eurobanktekfen.com
Mehmed N. Erten: Διευθύνων Σύµβουλος
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EFG Istanbul Securities S.A.
Büyükdere Caddesi, No: 195K: 7 
34394 Levent
Κωνσταντινούπολη
Tουρκία
Τηλ.: (+90) 212 317 27 23
Fax: (+90) 212 317 27 26
Website: www.efgistanbul.com
Elif Bilgi Zapparoli: Πρόεδρος

Tekfen Leasing S.A. 
(Tekfen Finansal Kiralama A.S.)
Eski Büyükdere Caddessi
Tekfen Tower 
34394 Levent
Κωνσταντινούπολη
Tουρκία
Τηλ.: (+90) 212 357 07 07 (ext.456)
Fax: (+90) 212 357 08 25
Cuneyt Akpinar: Γεν. Διευθυντής

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 
O.J.S.C. Universal Bank 
54/19, Avtozavodska Str.
04114 Κίεβο 
Ουκρανία
Τηλ.: (+380) 44 39 15 777
Fax: (+380) 44 39 15 795
Website: www.bankuniversal.com.ua
Email: office@bankuniversal.com.ua
Serghiy Anatliyovych Stratonov: Πρόεδρος
 
ΚΥΠΡΟΣ

EFG Eurobank Cyprus Ltd. 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 41
1065 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22 208000
Fax: (+357) 22 875402
Μιχάλης Λούης: Δ/νων Σύµβουλος
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ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ

EFG Eurobank Ergasias S.A.
(Υποκατάστηµα Λονδίνου)
24, Grafton Street
W1S 4EZ, Λονδίνο
Ηνωµένο Βασίλειο
Τηλ.: (+44) 207 973 8630
Fax: (+44) 207 973 8632
Γιάννης Μακρής: Γεν. Διευθυντής

Eurobank EFG Fund Management Company 
(LUX) S.A.
5, rue Jean Monnet
P.O. Box 438
L-2014 Λουξεµβούργο
Τηλ.: (+352) 260 915-1
Fax: (+352) 260 915 55
Γεώργιος Βλαχάκης: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet
P.O. Box 897
L-2018 Luxembourg-Kirchberg
Λουξεµβούργο
Τηλ.: (+352) 42 07 24 1
Fax: (+352) 42 07 24 650
Λένα Λάσκαρη: Δ/νουσα Σύµβουλος
Vincenzo Lomonaco: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurobank Ergasias International (CI) Ltd.
P.O. Box 372
EFG House St Julian’s Avenue 
St. Peter Port, Guernsey 
GY1 3YP Channel Islands
Τηλ.: (+44) 1481 728 135
Fax: (+44) 1481 728 139
Michael de Jersey: Δ/νων Σύµβουλος 

 

 

  
 

 

 

 



EFG GROUP
Το EFG Group είναι ένας διεθνής τραπεζικός όµιλος 
µε έδρα τη Γενεύη. Σε αυτόν υπάγονται δύο τραπεζικοί 
όµιλοι: Ο διεθνής όµιλος τραπεζικής ιδιωτών πελα-
τών και διαχείρισης περιουσίας EFG International µε 

έδρα τη Ζυρίχη, ο οποίος είναι εισηγµένος στο χρη-
µατιστήριο της Ζυρίχης και ο όµιλος Eurobank EFG, 
ένας από τους µεγαλύτερους τραπεζικούς οµίλους 
στην Ελλάδα, µε παρουσία στην Κεντρική και Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη, εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών.

EFG Bank European Financial Group
24 quai du Seujet
1211 Γενεύη 2
Ελβετία
Τηλ.: (+41) 22 918 72 72
Fax: (+41) 22 918 72 73
www.efggroup.com
e-mail: office@efggroup.com
Περικλής Πεταλάς: Δ/νων Σύµβουλος

EFG International
Bahnhofstrasse 12
8001 Ζυρίχη
Ελβετία
Tηλ.: (+41) 44 226 18 50
Fax: (+41) 44 226 18 55
www.efginternational.com
Lawrence D. Howell: Chief Executive Officer

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 
(Eurobank EFG)
Λεωφ. Αµαλίας 20
105 57 Aθήνα
Τηλ.: (+30) 210 333 7000
Fax: (+30) 210 323 3866
www.eurobank.gr
e-mail: info@eurobank.gr
Νικόλαος Νανόπουλος: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Istanbul Securities S.A.
Büyükdere Caddesi, No: 195K: 7 
34394 Levent
Κωνσταντινούπολη
Tουρκία
Τηλ.: (+90) 212 317 27 23
Fax: (+90) 212 317 27 26
Website: www.efgistanbul.com
Elif Bilgi Zapparoli: Πρόεδρος

Tekfen Leasing S.A. 
(Tekfen Finansal Kiralama A.S.)
Eski Büyükdere Caddessi
Tekfen Tower 
34394 Levent
Κωνσταντινούπολη
Tουρκία
Τηλ.: (+90) 212 357 07 07 (ext.456)
Fax: (+90) 212 357 08 25
Cuneyt Akpinar: Γεν. Διευθυντής

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 
O.J.S.C. Universal Bank 
54/19, Avtozavodska Str.
04114 Κίεβο 
Ουκρανία
Τηλ.: (+380) 44 39 15 777
Fax: (+380) 44 39 15 795
Website: www.bankuniversal.com.ua
Email: office@bankuniversal.com.ua
Serghiy Anatliyovych Stratonov: Πρόεδρος
 
ΚΥΠΡΟΣ

EFG Eurobank Cyprus Ltd. 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 41
1065 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22 208000
Fax: (+357) 22 875402
Μιχάλης Λούης: Δ/νων Σύµβουλος

EFG GROUP

EFG International

Eurobank EFG
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EFG Eurobank Ergasias S.A.
(Υποκατάστηµα Λονδίνου)
24, Grafton Street
W1S 4EZ, Λονδίνο
Ηνωµένο Βασίλειο
Τηλ.: (+44) 207 973 8630
Fax: (+44) 207 973 8632
Γιάννης Μακρής: Γεν. Διευθυντής

Eurobank EFG Fund Management Company 
(LUX) S.A.
5, rue Jean Monnet
P.O. Box 438
L-2014 Λουξεµβούργο
Τηλ.: (+352) 260 915-1
Fax: (+352) 260 915 55
Γεώργιος Βλαχάκης: Δ/νων Σύµβουλος

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet
P.O. Box 897
L-2018 Luxembourg-Kirchberg
Λουξεµβούργο
Τηλ.: (+352) 42 07 24 1
Fax: (+352) 42 07 24 650
Λένα Λάσκαρη: Δ/νουσα Σύµβουλος
Vincenzo Lomonaco: Γεν. Διευθυντής

EFG Eurobank Ergasias International (CI) Ltd.
P.O. Box 372
EFG House St Julian’s Avenue 
St. Peter Port, Guernsey 
GY1 3YP Channel Islands
Τηλ.: (+44) 1481 728 135
Fax: (+44) 1481 728 139
Michael de Jersey: Δ/νων Σύµβουλος 

Singapore
Jakarta

Hong Kong Taipei

Philippines

Beijing
(Representative office)

DubaiBahrainBritish Virgin Islands

Miami NassauMexico City

Bermuda
New York Gibraltar

Monaco
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Jersey
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Ukraine
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