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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών της Απορροφώσας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 103/15.5.2003 
απόφασης του ∆.Σ. του Χ.Α. (τροποποίηση της απόφασης 45/12.7.2000 του ∆.Σ. του Χ.Α.) και της υπ’αριθµ.104/15.5.2003 
απόφασης του ∆.Σ. του Χ.Α. (τροποποίηση της απόφασης 81/29.11.2002 του ∆.Σ. του Χ.Α.). 
 
Επίσης σε συνδυασµό µε την από 24/273/10.6.2003 σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιγοράς, για τη διαµόρφωση των ορίων διακύµανσης των µετοχών κατά την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης τους, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Το χαµηλό όριο διακύµανσης –12% (και κατ’επέκταση –18%) της τιµής της µετοχής την πρώτη ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει 
χώρα προσαρµογή της τιµής της µετοχής λόγω εταιρικής πράξης, θα διαµορφώνεται µε βάση τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 
τιµής κλεισίµατος της προηγούµενης  ηµέρας και προσαρµοσµένης τιµής. Το υψηλό όριο διακύµανσης +12% (και κατ’επέκταση 
+18%) την πρώτη ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει χώρα προσαρµογή της τιµής της µετοχής λόγω εταιρικής πράξης, θα 
διαµορφώνεται µε βάση την υψηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της προηγούµενης ηµέρας και προσαρµοσµένης 
τιµής. 
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1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

 1.1   ∆ιαδικασία 
 
Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο αφορά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
«Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.» από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών 
διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όπως αυτά εµφανίζονται στους οικείους 
ισολογισµούς µετασχηµατισµού τους µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 2003, και τα στοιχεία της απορροφούµενης εταιρείας 
µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της απορροφούσας. Μέτοχοι της µετά την συγχώνευση Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E. (η οποία θα αποκαλείται περαιτέρω «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.), θα είναι όλοι οι µέτοχοι 
των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών. Ο αριθµός των µετοχών που θα λάβει  κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση 
ανταλλαγής, η οποία κρίθηκε δίκαιη και λογική από δύο διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, την «Χατζηπαύλου, Σοφιανός και 
Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων» (Deloitte & Touche) και την «KPMG 
Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E. της 11.9.2003 και την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Επενδύσεις 
Αναπτύξεως Α.Ε. της 1.10.2003, που αποφάσισαν την συγχώνευση.  
 
 

1.2   Παύση ∆ιαπραγµάτευσης 

 
Καταχωρήθηκε, στις 11.11.2003, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπουργική απόφαση 
που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο εταιρειών και από την 12.11.2003 έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως  Α.Ε, ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
συνεχίστηκε απρόσκοπτη.  

 
Οι µετοχές που θα εκδοθούν από την «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., (περαιτέρω «νέες µετοχές») µε σκοπό 
την ανταλλαγή των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.  και των πριν από τη συγχώνευση µετοχών της Τράπεζας 
EFG Eurobank Ergasias A.E. (περαιτέρω «παλαιές µετοχές») δικαιούνται µερίσµατος χρήσεως 2003 και αναµένεται να 
εισαχθούν στο ΧA σε διάστηµα 6 ηµερών περίπου από τη συντέλεση της συγχώνευσης οπότε και θα αρχίσει η 
διαπραγµάτευσή τους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες από την Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία διαδικασίες. 
 

 

1.3  Χρονοδιάγραµµα 
 

  11.9.2003: 
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.   
 

1.10.2003: 
 
Α΄ Έπαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
 

11.11.2003: 
 
Καταχώρηση Συγχώνευσης στο Μητρώο Α.Ε. 
 

12.11.2003: 
 
Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
 

19.11.2003: 
 
Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών και προσαρµογή της τιµής  τους 
 

 
 
 



   

     
      
  

8

 

1.4  Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 

EFG  PRIVATE  BANK  (LUXEMBOURG) S.A. Q ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.

EFG EUROBANK  ERGASIAS  INTERNATIONAL  (C.I.)  LTD EFG BUSINESS SERVICES A.E

 ΒΑNC POST S.A. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) HELLAS ON LINE Α.Ε

BULGARIAN POST BANK AD  OPEN 24 A.E.

EFG EUROBANK a.d BEOGRAD  (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ) EFG ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ UNITBANK  Α.Ε. EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.

EFG  HELLAS  PLC BULGARIAN RETAIL SERVICES S.A.

EFG  HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

EUROBANK CARDS AE ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΕ - BUSINESS EXCHANGES A.E. ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

EFG  EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.Α.Ζ.

EFG   TELESIS   FINANCE   Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

EFG  ΕΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΕFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

EFG   Α.Ε.∆.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.

UNITFINANCE  A.E. ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε.

TEFIN A.E. ΚΥ∆ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   Α.Ε.

ALICO / CEH Balkan Holdings ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

EFG FACTORS Α.Ε.Π.Ε.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.

EFG  EUROBANK  PROPERTIES Α.Ε.∆.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.

ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Ergasias A.E.
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2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
 
  

Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. προκύπτει από την συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε. µε την Α.Ε.Ε.Χ. Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. H συγχώνευση έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της απορροφούσας και της απορροφούµενης, 
µε ηµεροµηνία 30.04.2003.  
 
H σχέση ανάµεσα στην αξία της Επενδύσεις  Αναπτύξεως Α.Ε. και την αξία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε 
είναι 1 προς 68,772. Με βάση την ανωτέρω σχέση της αξίας των δύο εταιρειών, η σχέση ανταλλαγής των νέων µετοχών µε 
τις παλαιές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., που κρίθηκε ως 
δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: α) κάθε µία από τις παλαιές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. θα 
αντιστοιχεί προς µία (1) νέα µετοχή και β) κάθε  έξι και τέσσερα δέκατα (6,4) από τις παλαιές µετοχές της Επενδύσεις 
Αναπτύξεως Α.Ε., θα αντιστοιχούν προς µία (1) νέα µετοχή. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 314.550.885 νέων µετοχών της 
«νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., στους παλαιούς µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε 
αντιστοιχούν 312.013.636 νέες µετοχές και στους παλαιούς µετόχους της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. αντιστοιχούν 
2.537.249 νέες µετοχές.  

   
 

Πριν από τη συγχώνευση   
   
Μετοχές Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  314.550.885  
Ονοµαστική Αξία   2,89 € 
Μετοχικό Κεφάλαιο Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 909.052.057,65 € 
   
   
Μετοχές Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., 29.272.320  
Ονοµαστική Αξία  1,47 € 
Μετοχικό Κεφάλαιο Επενδύσεις Αναπτύξεως  Α.Ε. 43.030.310,40 € 

 
 

Μετά τη συγχώνευση   
   
Μετοχικό Κεφάλαιο «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 927.925.110,75 € 
Ονοµαστική Αξία νέας µετοχής  2,95 € 
Νέες Μετοχές της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 314.550.885  
Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 
312.013.636 

 

Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της Επενδύσεις 
Αναπτύξεως Α.Ε. 

 
2.537.249 

 

   
   
  
 
Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αναλύεται στο κεφάλαιο 4. 

 
Αναλυτική παρουσίαση της κάθε µίας εκ των δύο εταιρειών, οι οποίες συγχωνεύονται, γίνεται στα κεφάλαια 8 και 9. 
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Η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων των δύο εταιρειών, όπως έχουν δηµοσιευθεί πριν τη συγχώνευση στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις του Α΄ εξαµήνου 2003, και της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., έχει ως ακολούθως:  

 Πριν από τη συγχώνευση Μετά τη συγχώνευση 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε ευρώ) 
 

Τράπεζα EFG 
Eurobank 

Ergasias A.E. 

Επενδύσεις 
Αναπτύξεως 

Α.Ε. 

«Νέα» Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias 

A.E. 
Αριθµός Μετοχών  314.550.885 29.272.320 314.550.885 
Ονοµαστική Αξία Μετοχής  2, 89 1,47 2,95 
Μετοχικό Κεφάλαιο  909.052.057,65 43.030.310,40 927.925.110,75 
∆ιαφορά από Έκδοση 
Μετοχών υπέρ το άρτιο 

598.553.187,03 119.166.021,22 562.161.886,65 

Λοιπά Αποθεµατικά  424.874.234,30 -27.771.422,25 397.102.812,05 
∆ιαφορές από 
αναπροσαρµογή αξίας 
περιουσιακών στοιχείων 

3.745.035,14 - 3.745.035,14 

Αποτελέσµατα εις Νέον - -77.839.070,10 - 
Αποτελέσµατα 1.1.-30.6.2003 104.239.817,82 1.053.525,53 105.293.343,35 
Ίδιες Μετοχές  -95.088.712,63 -746.989,40 -61.761.869,57 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.945.375.619,31 56.892.375,40 1.934.466.328,37 
Λογιστική Αξία Μετοχής  6,18 1,94 6,15 

 Σηµειώσεις: 
1. H διαφορά µεταξύ του συνόλου των µετοχικών κεφαλαίων προ συγχώνευσης και του µετά την συγχώνευση µετοχικού    
κεφαλαίου, περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα και οφείλεται στο γεγονός ότι: 

                       α. Οι µετοχές της απορροφούµενης εταιρείας, που κατέχονται είτε από την απορροφούσα είτε από την 
απορροφούµενη, δεν ανταλλάσσονται. 

                    β.   Οι µετοχές της απορροφούσας εταιρείας, που κατέχονται από την απορροφούµενη, αφού περιέλθουν στην 
απορροφούσα, λόγω της συγχώνευσης, είναι υποχρεωτικά ακυρωτέες. 

            γ.  Για την αποφυγή αυξήσεως του αριθµού των µετοχών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, θα ακυρωθούν 
ίδιες µετοχές που απέκτησε η απορροφούσα  µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τους τιµής, όπως 
συµφώνησαν οι ∆ιοικήσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών.  

              2.  Η διαφορά, µεταξύ της προ και µετά συγχώνευσης, «∆ιαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», οφείλεται    
στους ανωτέρω λόγους, και επίσης οφείλεται στο συµψηφισµό «Ζηµιών εις νέον»  της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., 
µέσω ισόποσης αυξοµείωσης του µετοχικού της κεφαλαίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
της Τράπεζας ΕFG Eurobank 

Ergasias A.E. 

ΝΕΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

  
  Αρ.Μετοχών 

Ο.Α.
€ Αξία € Αρ.Μετοχών

Ο.Α. 
€ Αξία €   

 Μετοχικό Κεφάλαιο προ 
Συγχώνευσης 29.272.320 1,47 43.030.310,40 314.550.885 2,89 909.052.057,65 952.082.368,05
Πλέον: Κεφαλαιοποίηση διαφοράς 
από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο, µε αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής κατά € 
2,65913566.   77.839.070,10  77.839.070,10
Μείον: Ταυτόχρονη ισόποση 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 
προς συµψηφισµό του  
λογαριασµού «Υπόλοιπο ζηµιών 
εις νέον», µε αντίστοιχη  µείωση 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
κατά € 2,65913566.  -77.839.070,10  -77.839.070,10
Μείον: Μετοχές της 
απορροφούµενης που ανήκουν 
στην απορροφούσα και σύµφωνα 
µε τον νόµο δεν ανταλλάσσονται -12.653.928 1,47 -18.601.274,16  -18.601.274,16
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Μείον :Μετοχές της 
απορροφούµενης, που ανήκουν 
στην ίδια, και  σύµφωνα µε το 
νόµο δεν ανταλλάσσονται. -380.000 1,47 -558.600,00  -558.600,00
Μείον :Ακύρωση µετοχών της 
απορροφούσας που ανήκουν στην 
απορροφούµενη, οι οποίες, αφού 
περιέλθουν στην απορροφούσα,  
είναι υποχρεωτικά ακυρωτέες.       -448.500 2,89 -1.296.165,00 -1.296.165,00
Μείον :Ακύρωση Ιδίων µετοχών 
της απορροφούσας, για την 
αποφυγή αυξήσεως του αριθµού 
των µετοχών που θα προκύψουν 
από την Συγχώνευση, σύµφωνα µε 
όσα συµφώνησαν οι ∆ιοκήσεις.  -2.088.749 2,89 -6.036.484,61 -6.036.484,61

  16.238.392 1,47 23.870.436,24 312.013.636 2,89 901.719.408,04 925.589.844,28
Πλέον : κεφαλαιοποίηση διαφοράς 
από την 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, για 
λόγους 
στρογγυλοποίησης της 
ονοµαστικής αξίας 
της µετοχής σε €  2,95.                       2.335.266,47
Μετοχικό Κεφάλαιο µετά τη 
Συγχώνευση 927.925.110,75
Αριθµός µετοχών µετά τη 
Συγχώνευση  314.550.885

 
Το συνολικό, µετά τη συγχώνευση,  µετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 927.925.110,75   και θα διαιρείται σε 
314.550.885 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,95  ανά µετοχή. Από το σύνολο των νέων µετοχών, στους µετόχους της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αντιστοιχούν 312.013.636  µετοχές και στους µετόχους της Επενδύσεις 
Αναπτύξεως Α.Ε. αντιστοιχούν 2.537.249  µετοχές  (16.238.392 :6,4). 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζουν τους µετόχους των δύο εταιρειών πριν από τη συγχώνευση (περαιτέρω 
«παλαιοί µέτοχοι») καθώς και τη µετοχική σύνθεση της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., όπως θα ισχύει  
µετά την συγχώνευση.  

Μέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  
την 11.9.2003  

Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 

EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 117.649.883 37,40% 
DEUTSCHE BANK ΑG 29.180.737 9,28% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED 12.070.422 3,84% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.   7.826.058 2,49% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 147.823.785 47,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 314.550.885 100% 

Σηµειώσεις 
1. Οι ίδιες µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., αποκτήθηκαν µέσω του Χ.Α. µε σκοπό τη στήριξη της 
χρηµατιστηριακής τιµής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 
2. Από τους λοιπούς Μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., 369.900 µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν 
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% και αντιπροσωπεύουν το 23,95% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 

Μέτοχοι της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 
την 1.10.2003 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 12.653.928 43,23% 
Eurobank Αµοιβαίο Κεφάλαιο Βράχος   Μεικτό 1.303.630 4,45% 
Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής 1.071.800 3,66% 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 380.000 1,30% 
Λοιποί (<=2%) 13.862.962 47,36% 
ΣΥΝΟΛΟ 29.272.320 100,00% 
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Σηµείωση: 
 Οι µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. είναι ανώνυµες και εισηγµένες στο Χ.Α. κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση 
της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. (συνεδρίαση της 1.10.03), η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι µέτοχος της 
εταιρείας µε ποσοστό συµµετοχής 43,23%, το Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής είναι µέτοχος της  εταιρείας µε 
ποσοστό συµµετοχής 3,66%, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Βράχος  είναι µέτοχος της εταιρείας µε ποσοστό συµµετοχής 4,45%, ενώ 
κανένας άλλος µέτοχος δεν έχει ποσοστό πάνω από 2%. 
 

Μέτοχοι της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E. (µετά τη συγχώνευση) 

Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 

EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 117.649.883 37,40% 
DEUTSCHE BANK ΑG 29.180.737 9,28% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED 12.070.422 3,84% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E * 5.737.309 1,82% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 149.912.534 47,66% 
ΣΥΝΟΛΟ 314.550.885 100,00% 

 
* Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που θα κατέχει µετά την συγχώνευση η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., δεν είναι εκ 
των προτέρων γνωστός, δεδοµένου ότι διενεργούνται καθηµερινά αγορές. Ο αριθµός που αναφέρεται ανωτέρω, είναι αυτός 
που προέκυψε µε στοιχεία αγορών  µέχρι και 11.9.2003, µετά την αφαίρεση 2.088.749 ακυρωτέων ιδίων µετοχών, όπως 
προβλέπεται στη Σύµβαση Συγχώνευσης.  
  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πληρούται το κριτήριο της διασποράς µε βάση το άρθρο 1 παρ. 5 του νόµου 2651/98. 
 
Από τους λοιπούς Μετόχους της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (µετά τη συγχώνευση), 379.000 περίπου µέτοχοι 
είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% και αντιπροσωπεύουν το 24,65%  του µετοχικού 
κεφαλαίου.   
 
  ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. µε 
ποσοστό 0,14%. 
 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. µε 
ποσοστό 43,23% (ποσοστό ιδιαιτέρως σηµαντικό, δεδοµένης της µεγάλης διασποράς των µετοχών)  και ταυτοχρόνως ασκεί 
κυρίαρχη επιρροή στη διοίκηση της τελευταίας, αφού διορίζει τα πέντε από τα επτά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Με 
βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η Τράπεζα ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και συνεπώς 
είναι µητρική της τελευταίας, για τον λόγο δε αυτό την περιλαµβάνει στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της, µε τη 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχει περίπτωση συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2  περίπτωση α  του  ν. 
703/1977. 
Οι συµφωνίες µεταξύ αφενός της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και αφετέρου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε. ή/ και θυγατρικών εταιρειών της τελευταίας αφορούν στην παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής, εκτέλεση χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών και συναλλαγών επί παραγώγων, διενέργεια χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων, ασφάλιση κτιρίου και του 
περιεχόµενου του, ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισµού και δανεισµό υπαλλήλων, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Συµβάσεων, 
Παρ. 9.11.1 και 9.11.2, σελ. 184 και 187 αντιστοίχως.   

 

2.1  Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 

2.1.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας»Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  31.12.2002 
 

Τα κατωτέρω µεγέθη της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντίστοιχων 
µεγεθών των δύο εταιρειών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002, µε την υπόθεση ότι οι δύο εταιρείες 
λειτουργούσαν ως ενιαία εταιρεία. 
 
Πιο συγκεκριµένα, τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2002 είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι’ αθροίσµατος των οµοιογενών 
κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο εταιρειών. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο 
εταιρειών έχουν απαλειφθεί. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2002 έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς 
ελεγκτές κ.κ. Κυριάκο Ριρή  και Αντώνη Παπαγεωργίου της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. 
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  2002 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ. €)

Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 680.543 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 837.963 
Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων  423.094 
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων  248.176
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιανοµή Κερδών στο
Προσωπικό  

177.042

Μέρισµα Χρήσης 144.281 

Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών           307.140.728 
Στοιχεία ανά Μετοχή  Σε €
Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 1,38
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων  0,81
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιανοµή Κερδών στο 
Προσωπικό 0,58
  

2002 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού 23.352.960
Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 12.531.889
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 1.341.196
Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 6.950.022
Συµµετοχές  454.670
Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 346.878
Ίδια Κεφάλαια 1.859.317
Προβλέψεις 35.066
Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα 20.663.910
    
Αριθµός Εργαζοµένων  6.839
Αριθµός Καταστηµάτων  300

 
Σηµειώσεις:  

1.  Αναµορφώθηκαν τα κονδύλια του δηµοσιευµένου ισολογισµού της 31.12.2002 της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., σύµφωνα µε το 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των τραπεζών,  προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνένωση των κονδυλίων  της µε τα αντίστοιχα της 
Τράπεζας. 

2.  Η συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Eργασίας Α.Ε στην εταιρεία Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., καθώς και η συµµετοχή της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. στην Τράπεζα EFG Eurobank Eργασίας Α.Ε εµφανίζονται στο λογαριασµό «Ίδιες Μετοχές» ο οποίος 
εµφανίζεται αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια. 
3.  Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο εταιρειών έχουν απαλειφθεί. 
 

 
 
 
Τον έλεγχο των  «Συνενωµένων » Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE και της 
εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002, διεξήγαγαν οι ορκωτοί 
ελεγκτές κ.κ. Κυριάκος Ριρής  (ΑΜ ΣΟΕΛ  12111) και Αντώνης Παπαγεωργίου  (ΑΜ ΣΟΕΛ 11691)  της εταιρείας 
PriceWaterhouseCoopers. 
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EΙ∆ΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω «Συνενωµένες» Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν στα πλαίσια της συγχώνευσης 
µε απορρόφηση της ανώνυµης εταιρείας «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» από την Τράπεζα «ΕFG EUROBANK 
EΡΓΑΣΙΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία» µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού 30 Απριλίου 2003.  Οι «Συνενωµένες» αυτές 
Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούν τη συνένωση των λογιστικών στοιχείων, δια αθροίσεως των κονδυλίων των 
δηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE και της εταιρείας 
Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002.  
 
Ο έλεγχος µας βασίστηκε στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 των ανωτέρω 
εταιρειών, οι οποίες είχαν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι είχαν εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου µε 
ηµεροµηνία 15 Aπριλίου 2003 (EFG Eurobank Ergasias AE) και 30 Ιανουαρίου 2003 (Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ). 
 
Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω «συνενωµένες» Οικονοµικές Καταστάσεις, αφού ληφθούν υπόψη οι σηµειώσεις κάτω από 
τον «συνενωµένο» Ισολογισµό, καθώς και τα πιστοποιητικά και οι σηµειώσεις των δηµοσιευµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2002 των υπό συγχώνευση εταιρειών απεικονίζουν σε «συνενωµένη» µορφή τη 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2002 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει 
γενικά παραδεκτές.   Επισηµαίνεται ότι το παρόν Ειδικό Πιστοποιητικό δεν αποτελεί Πιστοποιητικό Ελέγχου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών". 

 

2.1.2 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας»Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  30.4.2003 
 

Τα κατωτέρω µεγέθη της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντίστοιχων 
µεγεθών των δύο εταιρειών για την περίοδο 1.1.–30.4.2003 (ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού), µε την υπόθεση 
ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν ως ενιαία εταιρεία. 
 
 
Πιο συγκεκριµένα, τα οικονοµικά µεγέθη της περιόδου 1.1.– 30.4.2003, είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι’ αθροίσµατος των 
οµοιογενών κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο εταιρειών. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ 
των δύο εταιρειών έχουν απαλειφθεί. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη περίοδο 1.1.– 30.4.2003, έχουν ελεγχθεί  
από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Κυριάκο Ριρή  και Αντώνη Παπαγεωργίου της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. 
 
 

  
  1.1. - 30.4.2003 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ. €)
Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 138.682
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 300.437
Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων  161.234
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων  85.662

  
1.1. – 30.4. 2003

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού 21.898.225
Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 12.954.838
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 657.882
Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 6.081.775
Συµµετοχές  453.722
Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 328.682
Ίδια Κεφάλαια 1.928.287
Προβλέψεις 44.396
Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα 19.140.674
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Σηµειώσεις:  
1.  Αναµορφώθηκαν τα κονδύλια του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού  της 30.04.2003 της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., 

σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των τραπεζών,  προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνένωση των κονδυλίων  της µε 
τα αντίστοιχα της Τράπεζας. 

2.  Ο λογαριασµός του Ενεργητικού «Ίδιες Μετοχές» ποσού 70.527 χιλ. € περιλαµβάνει το µέρος της αξίας των ιδίων µετοχών της 
Τράπεζας για το οποίο έχει σχηµατισθεί ισόποσο αποθεµατικό. Το υπόλοιπο µέρος της αξίας των ιδίων µετοχών της Τράπεζας 
το οποίο δεν καλύπτεται από ισόποσο αποθεµατικό, οι ίδιες µετοχές της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ και οι 
αµοιβαίες συµµετοχές της µίας εταιρείας στην άλλη εµφανίζονται αφαιρετικά στα Ίδια  Κεφάλαια.  

3.    Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο εταιρειών έχουν απαλειφθεί. 
4.    Για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της Τράπεζας της 30.4.2003 και µόνο, οι συµµετοχές της 

Τράπεζας      αποτιµήθηκαν στη συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Η διαφορά αποτίµησης µείωσε 
απευθείας τα αποθεµατικά της Τράπεζας. 

5.  Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι ζηµιές εις νέον ποσού 77.839 χιλ. ευρώ  της Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ  θα 
συµψηφισθούν µε ισόποση µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 
 
 

Τον έλεγχο των  «Συνενωµένων » Οικονοµικών Καταστάσεων των Ισολογισµών Μετασχηµατισµού, για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Απριλίου 2003, της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE και της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ, 
διεξήγαγαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Κυριάκος Ριρής  (ΑΜ ΣΟΕΛ  12111) και Αντώνης Παπαγεωργίου  (ΑΜ ΣΟΕΛ 11691)  της 
εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. 
 

 
EΙ∆ΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 
Οι ανωτέρω Proforma Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούν τη συνένωση των λογιστικών στοιχείων, δια αθροίσεως των 
κονδυλίων των Ισολογισµών Μετασχηµατισµού της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE και της εταιρείας Επενδύσεις 
Αναπτύξεως ΑΕΕΧ, για την περίοδο που έληξε στης 30 Απριλίου 2003. Σηµειώνεται ότι: 

1.   Τα κονδύλια του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30 Απριλίου 2003 της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ 
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των τραπεζών, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
συνένωση των κονδυλίων της µε τα αντίστοιχα της Τράπεζας.  

2.   O λογαριασµός του Ενεργητικού «Ίδιες µετοχές» της συνένωσης των Ισολογισµών των δύο εταιρειών περιλαµβάνει το 
µέρος της αξίας των ίδιων µετοχών της Τράπεζας για το οποίο έχει σχηµατιστεί ισόποσο αποθεµατικό. Το υπόλοιπο 
µέρος της αξίας των ίδιων µετοχών της Τράπεζας το οποίο δεν καλύπτεται από ισόποσο αποθεµατικό, οι ίδιες µετοχές 
της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ και οι αµοιβαίες συµµετοχές της µιας εταιρείας στην άλλη εµφανίζονται 
αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια. 

3.    Οι συµµετοχές της Τράπεζας αποτιµήθηκαν στη συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Η διαφορά 
αποτίµησης µείωσε απευθείας τα αποθεµατικά της Τράπεζας. 

4. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο εταιρειών έχουν απαλειφθεί. 
5. Mε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι ζηµίες εις νέον ποσού 77.839 χιλ ευρώ της Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ θα 

συµψηφισθούν µε ισόποση µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
6. Ισχύουν οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που αφορούν τους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της τράπεζας EFG 

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και της  εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.  της 30ης Απριλίου 2003 όπως 
παρουσιάζονται στις εκθέσεις που συντάχθηκαν από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µε ηµεροµηνία 23 και 24 
Ιουνίου 2003 αντίστοιχα.  

 
Επισηµαίνεται ότι δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος των Proforma συνενωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων για την περίοδο που 
έληξε στις 30 Απριλίου 2003  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών". Κατά 
συνέπεια, το παρόν Ειδικό Πιστοποιητικό δεν αποτελεί Πιστοποιητικό Ελέγχου σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις.  
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2.2   Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε πριν την συγχώνευση 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

   (σε χιλ. €) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα 
Έσοδα 680.133 607.807 493.843 420.358 40.264 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 836.558 838.352 840.458 723.202 89.563 
Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και 
Φόρων 422.271 449.746 447.515 495.346 30.470 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 247.517 313.708 324.892 379.064 15.664 
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. & 
∆ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 179.617 203.918 215.396 291.634 4.081 

Μέρισµα Χρήσης 144.492 161.300 159.677 132.657 14.588 

Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 302.566.928 304.645.887 310.160.304 285.713.504 59.239.133 
      Στοιχεία ανά Μετοχή        ( σε  €)   

Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων,  Αποσβέσεων και 
Φόρων 1,40 1,48 1,44 1,73 0,51 
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 0,82 1,03 1,05 1,33 0,26 
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. & 
∆ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0,59 0,67 0,69 1,02 0,07 

 
 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

   (σε χιλ. €) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Σύνολο Ενεργητικού 23.366.198 18.112.048 16.222.452 13.814.176 3.786.994
Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 12.531.889 10.556.238 8.131.231 4.882.688 1.442.480
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 1.341.195 1.239.818 1.566.597 3.073.635 469.294
Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για 
επαναχρηµατοδότηση) 6.903.723 3.586.883 3.471.231 3.240.135 982.864
Συµµετοχές  514.611 583.777 519.363 223.014 210.830
Πάγια Στοιχεία      (Αναπόσβεστη Αξία) 346.642 332.501 298.350 219.038 63.997
Ίδια Κεφάλαια 1.867.959 1.900.294 1.948.765 1.689.233 556.684
Προβλέψεις 35.056 35.986 26.181 28.587 1.907

Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα 20.668.481 15.482.635 13.576.345 11.359.417 3.084.262
       
Αριθµός Εργαζοµένων 6.835 6.843 7.217 7.054 2.110
Αριθµός Καταστηµάτων 300 304 331 330 79

 
Σηµειώσεις:  

α. Τα κονδύλια του ισολογισµού  που αναφέρονται στη χρήση 1998 προήλθαν από την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού κατά την 31.12.1998 των τραπεζών «Τράπεζα Αθηνών Α.Ε.» και «Τράπεζα EFG Eurobank A.E.» και οι οποίες, 
βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.7.98, συγχωνεύθηκαν στις 12.3.99, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη 
και ταυτόχρονη αλλαγή της επωνυµίας της Τράπεζας Αθηνών σε Τράπεζα EFG Eurobank A.E.. Τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως 1998 προέρχονται από τα κέρδη της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank A.E., κατά την περίοδο 1.8.98-
31.12.98 και από τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε, κατά την περίοδο  1.1.98-31.12.98. 
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β. Τα κονδύλια του Ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1999 περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα κονδύλια της Τράπεζας 
Κρήτης, η οποία απορροφήθηκε στις 4.10.99 από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 
30.06.99, ενώ τα κονδύλια των αποτελεσµάτων χρήσεως περιλαµβάνουν και τα µετά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού και 
µέχρι του τέλους της   χρήσεως 1999 ,τα  αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης.   
Για λόγους συγκρισιµότητας προς τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2000, τα κονδύλια του ισολογισµού και των 
αποτελεσµάτων χρήσεως 1999, περιλαµβάνουν επίσης, και την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε δια 
συγχωνεύσεως στις 7.9.00, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.12.99, από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E, η οποία 
µετονοµάσθηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

γ. Ta κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 2000, περιλαµβάνουν, για λόγους συγκρισιµότητας προς τα 
αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2001, και την ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε, δια 
συγχωνεύσεως στις 11.3.02, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.12.00, από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 
A.E. 

δ . Ta κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 2001, περιλαµβάνουν και την ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζα Επενδύσεων 
Α.Ε. 

ε. Τα κονδύλια του ισολογισµού 2002, περιλαµβάνουν και την ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε  δια 
συγχωνεύσεως στις 10.4.03, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 7.11.02 από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 
Τα αποτελέσµατα χρήσης 2002 περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα περιόδου 8.11.2002 – 31.12.2002 της Επενδύσεις 
Εργασίας Α.Ε. 

 
Κατωτέρω, παρατίθενται οι σηµειώσεις της Τράπεζας και τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, 
όπως δηµοσιεύθηκαν: 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2002: 
1.Την 10η Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias A.E. µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7.11.2002.  
2. Τα κονδύλια του Ισολογισµού χρήσεως 2002 προέρχονται από την ενοποίηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 
της 31.12.2002 των συγχωνευθεισών εταιρειών, ενώ τα Αποτελέσµατα της χρήσεως 2002 προέρχονται από την ενοποίηση των 
αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και της περιόδου 8.11-31.12.2002 της Επενδύσεις 
Εργασίας Α.Ε. Η συγχώνευση επέφερε τις ακόλουθες µεταβολές στα ίδια κεφάλαια: αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της 
διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά 40,8 εκ. ευρώ και 93,1 εκ. ευρώ αντίστοιχα και µείωση των ιδίων µετοχών 
κατά 127,5 εκ. ευρώ. Επίσης, τα ειδικά αποθεµατικά µειώθηκαν κατά 265,6 εκ. ευρώ, λόγω του συµψηφισµού της ζηµίας 
αποτίµησης χρεογράφων της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., οι οποίες αφορούσαν την περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία της 
συγχώνευσης.  
3. Από την προαναφερθείσα συγχώνευση προέκυψε διαφορά µετασχηµατισµού ύψους 26,5 εκ. ευρώ, η οποία συµψηφίστηκε µε 
"διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο".  
4. Ορισµένα κονδύλια της 31ης ∆εκεµβρίου 2001 αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2002.  
5. Την 15.3.2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών από το 
προσωπικό, κατά ποσό 60.066,28 ευρώ, µε την έκδοση 21.922 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,74 ευρώ και τιµής 
διάθεσης 13,52 ευρώ περίπου ανά µετοχή. Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε στις 2.4.2002 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν 
προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο στις 21.5.2002. Η σχετική έκθεση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων 296.453 
ευρώ, δηµοσιεύθηκε την 8η Αυγούστου  2002  στις  εφηµερίδες  "Κέρδος" και  "Καθηµερινή".   
6. Την 2.12.2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών από το 
προσωπικό, κατά ποσό 525.882,12 ευρώ, µε την έκδοση 190.537 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,76 ευρώ και 
τιµής διάθεσης 7,98 ευρώ ανά µετοχή. 
7. Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφάρµοσε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α) Κατα πάγια τακτική υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο 
του οποίου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανέρχεται σε 31,4 εκ. ευρώ και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού 
"Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατα τις παρελθούσες χρήσεις, την 
καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, είχε σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα 
συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθουν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία 
αφορά, β) ο λογαριασµος "ίδιες µετοχές"  ποσού 70,5 εκ. ευρώ εµφανίζεται  αφαιρετικά  από τα ίδια  κεφάλαια, ενώ σύµφωνα 
µε  το κ.ν. 2190/1920  πρέπει να εµφανίζεται στο  ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και 
κατά την χρήση 2002 προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 19,8 εκ. ευρώ η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, 
έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 6,6 εκ. ευρώ που προέκυψε κατά την χρήση 2001. 
8. Οι συµµετοχές της Τράπεζας αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους η οποία την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανέρχεται σε 514,6 
εκ. ευρώ. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο συµµετοχών στην τρέχουσα αξία τους και των µη εισηγµένων 
βάσει της εσωτερικής λογιστικής αξίας τους ανέρχεται σε 458,5 εκ. ευρώ, ενώ, η αποτίµηση του συνόλου των συµµετοχών 
βάσει της εσωτερικής λογιστικής αξίας τους ανέρχεται σε 463,5 εκ. ευρώ.  
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9. Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του ∆.Σ. 
αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος 586,9 εκ. ευρώ, εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε 
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21η Οκτωβρίου 1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις 
δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργουνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση 
της αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα και γι’ αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
10. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 
11. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ήταν 6.835 άτοµα. 

 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2002 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα 
EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του 
οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των καταστηµάτων της Τράπεζας, έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Τράπεζα εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις Νο 7 και 8 της Τράπεζας. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το 
Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α και του άρθρου 129 
του ΚΝ 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της τράπεζας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι σηµειώσεις 7 και 8 της Τράπεζας, 
την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2002 καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών 
αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Τράπεζα στην προηγούµενη 
χρήση. 
 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2001: 
1. Την 11η Μαρτίου 2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2000. 
2. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 
της χρήσεως 2001, προήλθαν από την ενοποίηση των κονδυλίων των συγχωνευθεισών τραπεζών. 
3. Για λόγους συγκρισιµότητας τα κονδύλια και της χρήσεως 2000, συµπεριλαµβάνουν την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.και ορισµένα εξ’ αυτών αναµορφώθηκαν. 
4. Την 10η Απριλίου 2001 η ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της 
εταιρεία "ΤΕΛΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ". Εξαιτίας της απορρόφησης αυξήθηκαν συνολικά τα ίδια κεφάλαιά 
της κατά δρχ. 486 εκ. Ειδικότερα αυξήθηκαν : τα "κέρδη εις νέον" δρχ. 158 εκ., τα "έκτακτα αποθεµατικά" δρχ. 228 εκ. και τα 
"ειδικά αποθεµατικά" δρχ. 100 εκ. 
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας EFG  Eurobank Ergasias A.E (15.5.2001) 
αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά δρχ. 482 εκ. από διάθεση κερδών της χρήσεως 2000 µε την έκδοση 567.200 νέων 
κοινών µετοχών οι οποίες διατέθηκαν στο προσωπικό. Επίσης µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
(14.9.2001) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά δρχ. 27 εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως και β) κατά δρχ. 517 εκ. για 
λόγους αφενός µεν αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, αφετέρου δε, µετατροπής της σε  ευρώ (2,74). 
6.  Η Τράπεζα κατά τις παρελθούσες χρήσεις υπολόγισε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ),  
"αναβαλλόµενο" χρεωστικό φόρο εισοδήµατος  (Deferred Tax Asset),  συνολικού ποσού δρχ. 15.564 εκ. ο οποίος 
απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα 
αυξήσει, κατά τις παρελθούσες χρήσεις, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον 
σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα 
ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά.Στην παρούσα χρήση ο "αναβαλλόµενος" χρεωστικός φόρος εισοδήµατος 
µειώθηκε κατά δρχ. 2.939 εκατ.µε αντίστοιχη µείωση του ειδικού αποθεµατικού. 
7. Ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού δρχ. 44.307 εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια,  όπως προβλέπεται 
από τα (∆.Λ.Π.),  ενώ σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190 πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό. Επίσης σύµφωνα µε τα (∆.Λ.Π.) οι 
ζηµίες αγοραπωλησίας "ιδίων µετοχών" ποσού δρχ. 3.286 εκ. µείωσαν απευθείας τα ειδικά αποθεµατικά  χωρίς να 
επηρεάσουν τα αποτελέσµατα χρήσεως.  
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8. Στα αϋλα πάγια στοιχεία, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 2874/2000,  συµπεριλαµβάνεται αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 862 εκ. που αφορά  ζηµίες χρεογράφων. Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις το Κ.Ν. 2190/1920  θα έπρεπε να 
έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσεως. 
9. Οι συµµετοχές της Τράπεζας σε συνδεδεµένες και σε µή συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους 
η οποία την  31.12.01 ανέρχεται σε δρχ. 199 δισ.Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο συµµετοχών στην τρέχουσα 
αξία τους και των µη εισηγµένων βάσει της εσωτερικής λογιστικής αξίας τους ανέρχεται σε δρχ 165 δισ.,ενώ η αποτίµηση του 
συνόλου των συµµετοχών βάσει της εσωτερικής λογιστικής αξίας τους ανέρχεται σε δρχ 177 δισ. 
10. Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του 
∆.Σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος δρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε 
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21.10.1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια 
µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της 
αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
11. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2001 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά δρχ. 464 εκ. από την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πιστοποιήθηκε στις 20.12.2000 και η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων 
δηµοσιεύτηκε την 11.5.2001 στις εφηµερίδες Ναυτεµπορική,Ελευθεροτυπία, κ.λ.π. 
12.Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 91,το σύνολο των εσόδων της 
Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό   651.9  "∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών". 
13.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.  
14 Ο αριθµός του απαχολούµενου προσωπικού την 31.12.2001 ήταν  6.843 άτοµα. 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2001 
 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα 
EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του 
οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των καταστηµάτων της Τράπεζας, έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής  που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Τράπεζα εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις Νο 3, 6,7,8 και 9 της Τράπεζας. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως 
∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α και 
του άρθρου 129 του ΚΝ 2190/1920.Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από 
τα βιβλία και στοιχεία της τράπεζας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι σηµειώσεις 3,6,7,8 και 
9 της Τράπεζας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2001 καθώς 
και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που  έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και 
λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Τράπεζα στην 
προηγούµενη χρήση. 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2000: 
1.Την  7η  Σεπτεµβρίου  2000  ολοκληρώθηκε η  συγχώνευση  δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε.,  βάσει 
ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.12.1999 και την  ίδια ηµέρα  η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. 
µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από την 
ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των "Τράπεζα EFG Eurobank A.E."  και "Τράπεζα Εργασίας Α.Ε.". 
Για λόγους συγκρισιµότητας, αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως 
µεταφέρθηκαν από  τα Ολικά ´Εσοδα Εκµεταλλεύσεως" της 31.12.1999, στα "΄Εκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα" της 
ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ. 86.531 εκ. 
 2. Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης ΑΕ, βάσει ισολογισµών 
µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου 1999. Εποµένως στη χρήση 1999 δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Τράπεζας 
Κρήτης του πρώτου εξαµήνου του 1999.  
3. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας, της 27.1.2000, αποφασίσθηκε η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου  κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση 544.500 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000, η οποία καλύφθηκε µε 
κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για διανοµή στο 
προσωπικό. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12.7.2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
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κατά ∆ρχ. 2.031 εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10.11.2000 αποφασίσθηκε  (α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
κατά ∆ρχ. 60.561 εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ∆ρχ. 850 σε ∆ρχ. 1.057, η οποία καλύφθηκε µε 
αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, (β) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 60.561 εκ. µε µείωση 
της ονοµαστικής αξίας της  µετοχήςαπό 1.057 δρχ. σε 850 δρχ., µε την οποία καλύφθηκε το υπόλοιπο του λογαριασµού ζηµίες 
εις νέον και (γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 57.367 εκ. µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους 
τριών νέων µετοχών γιά κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20.12.2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση 
546.000 νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock 
options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24.5.2000 τα οποία ασκήθηκαν και 
καλύφθηκαν µε µετρητά. 
 4. Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του 
∆.Σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ∆ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεως της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε 
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21.10.1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις διά 
µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  και οι νοµικοί της σύµβουλοι 
πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και γι' αυτό δεν έχει 
σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
 5. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), "αναβαλλόµενο" 
χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ∆ρχ. 15.564 εκ. ο 
οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε 
ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς 
τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα 
ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναϋπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου στην παρούσα χρήση 
δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά.  
6. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.  
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η ∆εκεµβρίου 2000, ήταν 7.098. 
 8. Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους 
σύµφωνα µε το Ν.2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ. 3.216 εκ. και των 
συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 589 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ. 2.627 εκ. εµφανίζεται 
στο κονδύλι «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν 
στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά δρχ. 64 εκ. από 
εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή.  
9. Σύµφωνα µε  την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆91, το σύνολο των εσόδων της 
Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό 651.9 "∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών".  
10. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα 
ισοτιµία 340.75 δραχµές ανά Ευρώ. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2000 
 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα 
EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2000. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του 
οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των καταστηµάτων της Τράπεζας, έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής  που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Τράπεζα εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από 
την περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση Νο. 5 της Τράπεζας. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση Νο. 8 της Τράπεζας. Επαληθεύσαµε τη 
συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α και του άρθρου 129 του ΚΝ 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας οι 
ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της τράπεζας, απεικονίζουν µαζί µε 
το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η σηµείωση 5 της Τράπεζας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση 
της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2000 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε 
διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Τράπεζα στην προηγούµενη χρήση. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 
  (σε χιλ. €) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 723.554 645.156 524.088 427.143 44.537

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 991.786 973.997 995.031 938.477 96.457
Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και 
Φόρων  475.640 489.993 560.237 675.774 33.355
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών 
Τρίτων 277.021 334.383 419.686 507.721 18.226
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές ∆.Σ., 
∆ιανοµή κερδών στο Προσωπικό & Αναλογία Κερδών 
Τρίτων 185.852 192.896 250.255 336.778 4.603

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

 
  (σε χιλ. €) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Σύνολο Ενεργητικού 24.622.238
19.227.91

4 17.664.668 14.800.394 
4.424.54

6
Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 725.839 464.264 363.225 401.899 65.250
Ίδια Κεφάλαια 1.821.694 1.825.368 1.954.332 1.770.704 561.335

 
Σηµειώσεις:  

α. Τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού  που αναφέρονται στη χρήση 1998 προήλθαν από την συνένωση του 
ενοποιηµένου ισολογισµού της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε και της Τράπεζας EFG Eurobank A.E., οι οποίες συγχωνεύθηκαν στις 
12.3.99, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, µε ταυτόχρονη αλλαγή της επωνυµίας της πρώτης από Τράπεζα 
Αθηνών Α.Ε. σε Τράπεζα EFG Eurobank A.E., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.7.98. Τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα της χρήσεως 1998 προέρχονται από τα ενοποιηµένα κέρδη περίοδου 1.8.98-31.12.98 της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E. και από τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε., περίοδου  1.1.98-31.12.98. 

β. Τα κονδύλια του ενοποιηµένου Ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1999 περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα ενοποιηµένα 
κονδύλια της Τράπεζας Κρήτης, η οποία απορροφήθηκε στις 4.10.99 από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E., βάσει 
ισολογισµών µετασχηµατισµού της 30.06.99. Τα κονδύλια των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως περιλαµβάνουν και τα 
µετά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού και µέχρι τέλους χρήσεως 1999, ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης.   
Για λόγους συγκρισιµότητας προς τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2000, τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και 
των αποτελεσµάτων χρήσεως 1999, περιλαµβάνουν επίσης, και την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε δια 
συγχωνεύσεως στις 7.9.00, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.12.99, από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E, η οποία 
µετονοµάσθηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

γ. Ta κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως 2000, περιλαµβάνουν, για 
λόγους συγκρισιµότητας προς τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2001, και τα αντίστοιχα ενοποιηµένα κονδύλια της 
ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε, η οποία απορροφήθηκε, δια συγχωνεύσεως στις 11.3.02, βάσει ισολογισµών 
µετασχηµατισµού της 31.12.00, από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

δ . Ta κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως 2001, περιλαµβάνουν εκτός από 
την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E και τα αντίστοιχα ενοποιηµένα κονδύλια της ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζας Επενδύσεων 
Α.Ε. 

ε. Τα κονδύλια του ενοποιηµένου  ισολογισµού 2002, περιλαµβάνουν και την ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία 
απορροφήθηκε δια συγχωνεύσεως στις 10.4.03, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 7.11.02, από την Τράπεζα EFG 
Eurobank  Ergasias  A.E. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσεως 2002 περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα περιόδου 8.11.-
31.12.2002 της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.  
 
 
Κατωτέρω, παρατίθενται οι σηµειώσεις των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας και τα 
πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, όπως δηµοσιεύθηκαν: 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2002: 
1.Την 10η Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias A.E. µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7.11.2002.  
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2. Τα κονδύλια του Ισολογισµού χρήσεως 2002 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προέρχονται από την ενοποίηση 
των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της 31.12.2002 των συγχωνευθεισών εταιρειών, ενώ, τα Αποτελέσµατα χρήσεως 
2002 προέρχονται από την ενοποίηση των αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και της 
περιόδου 8.11-31.12.2002 της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. Η συγχώνευση επέφερε τις ακόλουθες µεταβολές στα ίδια κεφάλαια 
της Τράπεζας: αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά 40,8 εκ. ευρώ και 
93,1 εκ. ευρώ αντίστοιχα και µείωση των ιδίων µετοχών κατά 127,5 εκ. ευρώ. Επίσης, τα ειδικά αποθεµατικά µειώθηκαν 
κατά 265,6 εκ. ευρώ, λόγω του συµψηφισµού της ζηµίας αποτίµησης χρεογράφων της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., οι οποίες 
αφορούσαν την περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης. 
3. Από την προαναφερθείσα συγχώνευση προέκυψε διαφορά µετασχηµατισµού ύψους 26,5 εκ. ευρώ, η οποία συµψηφίστηκε µε 
"διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο".  
4. Ορισµένα κονδύλια της 31ης ∆εκεµβρίου 2001 αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2002.  
5. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., τις 
εταιρείες: EFG Private Bank Luxembourg S.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards A.E. ∆ιαχείρισης 
Προιόντων Καταναλωτικής Πίστης, EFG Eurobank Leasing A.E., EFG Eurobank Properties A.E., EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., EFG 
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή A. Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E., EFG 
Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., Be-Business Exchanges Α.Ε. ∆ικτύων Εταιρικών 
Συναλλαγών, EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε., Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και Αναπτύξεως Α.Ε., EFG 
Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ., Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., EFG Business Services Α.Ε., QMS ∆ιαχείριση Συστηµάτων 
και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε., OPEN 24 Α.Ε., Aurorental Α.Ε., Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε., EFG 
Eurobank Ergasias International (C.I.) LTD,ΤΕΛΕΣΙΣ Νταϊρεκτ Α.Ε.Λ.∆.Ε., ΤΕΛΕΣΙΣ ∆ιαχείρισης Επενδύσεων Α.Ε.Π.Ε.Υ., 
EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, Bank Post SA (Ρουµανία), Bulgarian Retail Services SA, Hellas on Line A.E. 
Εµπορίας Συσκευών & Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας, Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε. µε ολική ενοποίηση των 
στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνουν και τις εταιρείες: Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Unitbank 
Α.Ε., Alico / CEH Balkan Holdings Limited, Kύδων Α.Ε., Post Bank A.D. (Βουλγαρία), Ξενοδοχειακή Εταιρεία Αεροδροµίου 
Αθηνών Α.Ε., µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.   
6. Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφάρµοσε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α) Κατα πάγια τακτική υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο 
του οποίου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανέρχεται σε 31,4 εκ. ευρώ και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού 
"Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατα τις παρελθούσες χρήσεις, την 
καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, είχε σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα 
συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθουν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία 
αφορά, β) ο λογαριασµος "ίδιες µετοχές" ποσού 89,5 εκ. ευρώ εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα 
µε το κ.ν. 2190/1920 πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και 
κατά την χρήση 2002 προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 18,9 εκ. ευρώ η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, 
έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 6,8 εκ. ευρώ που προέκυψε κατά την χρήση 2001, δ) ορισµένα κονδύλια του ισολογισµού 
και των αποτελεσµάτων της EFG Eυrobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της Autorental Α.Ε. 
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Εάν δεν αναµορφώνονταν τα κονδύλια αυτά, τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονταν 
µειωµένα κατά 9,8 εκ. ευρώ.  
7. Η διαφορά αποτίµησης (ζηµία) χρεογράφων θυγατρικών που προέκυψε την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανήλθε στο συνολικό 
ποσό 30 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 14,2 εκ. ευρώ αναλογούν στον όµιλο. Οι προαναφερόµενες ζηµιές αποτίµησης 
συµψηφίστηκαν µε θετικές διαφορές αποτίµησης χρεογράφων. Το συνολικό καθαρό ποσό των διαφορών αποτίµησης που 
αναλογεί στον όµιλο ανέρχεται σε 0,1 εκ. ευρώ και µείωσε απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου χωρις να βαρύνει τα 
αποτελέσµατα. Η διαφορά αποτίµησης (ζηµία) χρεογράφων της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. που αναλογούσαν στον όµιλο προ 
συγχωνεύσεως ανέρχονται σε 20,3 εκ. ευρώ.  
8. Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του ∆.Σ. 
αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος 586,9 εκ. ευρώ, εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε 
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21η Οκτωβρίου 1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις 
δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση 
της αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
9. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 10. Ο αριθµός του απαχολούµενου προσωπικού την 31η 
∆εκεµβρίου 2002 ήταν 12.188 άτοµα. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2002 
 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Ενοποιηµένο Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2002. 
Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις 
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής  που ακολουθεί το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα στοιχεία των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης 
Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις σχετικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 130 και τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Κατά τη 
γνώµη µας οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, απεικονίζουν µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, και αφού ληφθούν υπόψιν οι σηµειώσεις 
6 και 7 της Τράπεζας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2002 
καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και 
λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Τράπεζα στην 
προηγούµενη χρήση. 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2001: 
1.Την 11η Μαρτίου 2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 
από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2000.  
2.Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της 
χρήσεως 2001, προήλθαν από την ενοποίηση των κονδυλίων των συγχωνευθεισών τραπεζών. 
3.Για λόγους συγκρισιµότητας τα κονδύλια και της χρήσεως 2000, συµπεριλαµβάνουν την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.και ορισµένα εξ’ αυτών αναµορφώθηκαν. 
4.Ο ενοποιηµένος ισολογισµός περιλαµβάνει, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., τις : EFG Private Bank 
Luxembourg S.A., EFG Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards A.E. ∆ιαχείρισης Προιόντων Καταναλωτικής Πίστης, 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε., EFG Eurobank Leasing A.E., EFG Eurobank Properties A.E., EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., 
Εργασίας Α.Ε.∆.Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.,  EFG Hellas P.L.C.,   EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ.η 
οποία απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την  30.11.2001 την Χρηµατιστηριακή Εργασίας Α.Χ.Ε.και την ΤΕΛΕΣΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. , EFG Factors A.E.,  EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., 
Business Exchanges Α.Ε. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών, EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε., Ελληνικές Επιχειρήσεις 
∆ιεθνούς Εµπορίου και Αναπτύξεως Α.Ε.,EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ.,  Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., EFG 
Business Services Α.Ε., EFG ∆ιαχείρηση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε., OPEN 24 Α.Ε., Πρόοδος 
Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕΕΧ., Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών & Συµβούλων Εργασίας, Aurorental Α.Ε.,  Ασφαλιστική 
Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε., Ergobank International (C.I.) LTD,ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε.,ΤΕΛΕΣΙΣ 
Α.Ε.∆.Α.Κ.,ΤΕΛΕΣΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, 
περιλαµβάνει και τις : Alico Eurobank Α.Ε.∆.Α.Κ, Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Unitbank Α.Ε., 
Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε.,Comquest Α.Ε. Εµπορίας Συσκευών & Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνίας, Kantor    Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε µε ενοποίηση των καθαρών τους θέσεων.  
5.Την 10η Απριλίου 2001 η ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία 
"ΤΕΛΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και έχουν επηρεασθεί τα Ίδια Κεφάλαια και η ∆ιαφορά Ενοποίησης. 
6.Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας EFG  Eurobank Ergasias A.E (15.5.2001) 
αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά δρχ. 482 εκ. από διάθεση κερδών της χρήσεως 2000 µε την έκδοση 567.200 νέων 
κοινών µετοχών οι οποίες διατέθηκαν στο προσωπικό. Επίσης µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
(14.9.2001) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε :α) κατά δρχ. 27 εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως και β) κατά δρχ. 517 εκ. για 
λόγους αφενός µεν αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, αφετέρου δε, µετατροπής της σε  ευρώ (2,74). 
7.Η Τράπεζα κατά τις παρελθούσες χρήσεις υπολόγισε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ),  "αναβαλλόµενο" 
χρεωστικό φόρο εισοδήµατος  (Deferred Tax Asset),  συνολικού ποσού δρχ. 15.564 εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι 
του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατά τις παρελθούσες 
χρήσεις, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το 
οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών 
τα οποία αφορά. Στην παρούσα χρήση ο "αναβαλλόµενος" χρεωστικός φόρος εισοδήµατος µειώθηκε κατά δρχ. 2.939 εκατ.µε 
αντίστοιχη µείωση του ειδικού αποθεµατικού.  
8.Ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού δρχ. 50.925 εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια,  όπως προβλέπεται 
από τα (∆.Λ.Π.),  ενώ σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190 πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό. Επίσης σύµφωνα µε τα (∆.Λ.Π.) οι 
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ζηµίες αγοραπωλησίας "ιδίων µετοχών" ποσού δρχ. 3.286 εκ.µείωσαν απευθείας τα ειδικά αποθεµατικά  χωρίς να 
επηρεάσουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. 
9.Στα αϋλα πάγια σοιχεία, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 2874/2000,  συµπεριλαµβάνεται αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 862 εκ. που αφορά  ζηµίες χρεογράφων. Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις το Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να 
έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσεως. 
10.Η διαφορά αποτίµησης χρεωγράφων θυγατρικών που προέκυψε στις 31.12.2001,ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ.17,2 
δισ., εκ των οποίων δρχ.3,9 δισ.αναλογεί στον όµιλο.Η αντίστοιχη διαφορά αποτίµησης χρεωγράφων συγγενών εταιρειών που 
αναλογεί στον όµιλο ανήλθε στο ποσό των δρχ.15,5 δισ.Το συνολικό ποσό που αναλογεί στον όµιλο των δρχ.19,4 δισ.µείωσε 
απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου χωρίς να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως. 
11.Ορισµένα κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 2001 των εταιρειών EFG EUROBANK 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ AUTORENTAL A.E. 
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.Εάν δεν αναµορφώνονταν τα κονδύλια αυτά,τα αποτελέσµατα 
χρήσεως θα εµφανίζονταν αυξηµένα κατά δρχ 1.146 εκ. Για σκοπούς συγκρισιµότητας αναµορφώθηκαν και τα αντίστοιχα 
κονδύλια του 2000. 
12.Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του 
∆.Σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος δρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε 
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21.10.1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια 
µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της 
αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. 
13.Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2001 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά δρχ. 464 εκ. από την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πιστοποιήθηκε στις 20.12.2000 και η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων 
δηµοσιεύτηκε την 11.5.2001 στις εφηµερίδες Ναυτεµπορική, Ελευθεροτυπία, κ.λ.π.  
14.Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 91, το σύνολο των εσόδων της 
Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό   651.9  "∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών"  
15.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 
16. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2001 ήταν  8.546 άτοµα.   
 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2001 
 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Ενοποιηµένο Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2001. 
Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις 
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής  που ακολουθεί το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα στοιχεία των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης 
Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις σχετικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 130 και τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Κατά τη 
γνώµη µας οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, απεικονίζουν µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, και αφού ληφθούν υπόψιν οι σηµειώσεις 
3,7,8,9,10 και 11 της Τράπεζας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2001 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που 
ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η 
Τράπεζα στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Σηµειώσεις της χρήσεως 2000: 
1.Την  7η  Σεπτεµβρίου  2000  ολοκληρώθηκε η  συγχώνευση  δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας ΑΕ,  βάσει 
ισολογισµών µετασχηµατισµού της 31.12.1999 και την  ίδια ηµέρα  η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. 
µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσηςαποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από 
την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των "Τράπεζα EFG Eurobank A.E."  και "Τράπεζα Εργασίας 
Α.Ε.". Για λόγους συγκρισιµότητας, αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως 
µεταφέρθηκαν από τα "Ολικά ´Eσοδα Eκµεταλλεύσεως" της 31.12.1999, στα "΄Εκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα" 
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της ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ. 86.531 
εκ.  
2. Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης ΑΕ, βάσει ισολογισµών 
µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου 1999. Εποµένως στη χρήση 1999 δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Τράπεζας 
Κρήτης του πρώτου εξαµήνου του 1999.  
3. Ο ενοποιηµένος ισολογισµός περιλαµβάνει, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., τις : EFG Private 
Bank Luxembourg S.A., EFG Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards A.E. ∆ιαχείρισης Προιόντων Καταναλωτικής Πίστης, 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε., EFG Eurobank Leasing A.E., EFG Eurobank Properties A.E., EFG 
Α.Ε.∆.Α.Κ., Εργασίας Α.Ε.∆.Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.,  EFG Hellas P.L.C.,   EFG Eurobank 
Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E.,  EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ.,  
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.,  EFG Business Services Α.Ε., First Direct Α.Ε., Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις 
ΑΕΕΧ., Χρηµατιστηριακή Εργασίας Α.Χ.Ε.,  Εργασίας Finance Α.Ε., Aurorental Α.Ε.,  Ασφαλιστική Πρακτοριακή 
Εργασίας Α.Ε., Ergobank International (C.I.) LTD, µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνει και τις : 
Alico Eurobank Α.Ε.∆.Α.Κ, Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Unitbank Α.Ε., Επενδύσεις Εργασίας 
Α.Ε., Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., µε ενοποίηση των καθαρών τους θέσεων.  
4. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας, της 27.1.2000, αποφασίσθηκε η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου  κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση 544.500 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000, η οποία 
'καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για 
διανοµή στο προσωπικό. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12.7.2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 2.031 εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10.11.2000 αποφασίσθηκε  (α) Η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 60.561 εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ∆ρχ. 850 σε 
∆ρχ. 1.057, η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο,  (β) Η µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 60.561 εκ.  µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της  µετοχής από 1.057 δρχ. σε 850 δρχ., µε την οποία 
καλύφθηκε το υπόλοιπο του λογαριασµού ζηµίες εις νέον και (γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 57.367 εκ. 
µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους τριών νέων µετοχών γιά κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε 
αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20.12.2000 αποφασίσθηκε η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση 546.000 νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το 
προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 24.5.2000 τα οποία ασκήθηκαν και καλύφθηκαν µε µετρητά.  
5. Η αγωγή που ασκήθηκε στις 15.9.1999 από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του 
∆.Σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ∆ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής (15.9.1999), λόγω αποζηµιώσεως της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, 
συζητήθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 21.10.1999 και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε 
αποδείξεις διά µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  και οι νοµικοί 
της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 
και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
6. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), "αναβαλλόµενο" 
χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ∆ρχ. 15.564 
εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε 
ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό 
προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν 
οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναυπολογισµό του αναβαλλόµενου 
φόρου  στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά.  
7. Η διαφορά αποτίµησης χρεωγράφων θυγατρικών που προέκυψε στο τέλος της χρήσης, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 
∆ρχ. 25.8 δισ., εκ των οποίων ∆ρχ. 8.5 δισ. αναλογεί στον όµιλο. Η αντίστοιχη διαφορά αποτίµησης χρεωγράφων 
συγγενών εταιρειών που αναλογεί στον όµιλο ανήλθε στο ποσό των ∆ρχ. 20.1 δισ.  Το συνολικό ποσό που αναλογεί στον 
όµιλο των ∆ρχ. 28.6 δισ. µείωσε απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου χωρίς να χρεωθεί στα αποτελέσµατα.  
8. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.  
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η ∆εκεµβρίου 2000, ήταν 8.293.  
10. Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους 
σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ. 3.274 εκ. και των 
συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 599 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ. 2.675 εκ. 
εµφανίζεται στο κονδύλι «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 
υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά 
δρχ. 67 εκ. από εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή.  
11. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και του 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την 
παρούσα ισοτιµία 340.75 δραχµές ανά Ευρώ. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
κου Κ.Κοτσιλίνη και της κας Λ.Σκαραµαγκά της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς 

για την χρήση 2000 
 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Ενοποιηµένο Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2000. 
Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις 
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής  που ακολουθεί το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα στοιχεία των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση Νο.10 της 
Τράπεζας. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις σχετικές 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 130 και τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, 
απεικονίζουν µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, και αφού ληφθούν υπόψιν οι σηµειώσεις 6 και 7 της Τράπεζας, την 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2000 καθώς και τα αποτελέσµατα 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Τράπεζα στην προηγούµενη χρήση. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ 
 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων – Κερδοφορία 
  2002 2001 2000 1999* 

Κέρδη προ φόρων / Μ.Ο. Ιδίων  κεφαλαίων (ROE) 13,14% 16,30% 17,86% 28,88%
Κέρδη προ φόρων / Μ.Ο. Ενεργητικού (ROA) 1,02% 1,83% 2,16% 3,34%
Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Λειτουργικά έσοδα 56,47% 54,59% 54,33% 48,53%
Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Μέσος όρος ενεργητικού 2,28% 2,67% 3,04% 3,10%
Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος ενεργητικού 3,28% 3,54% 3,29% 3,71%
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων /Μέσος όρος 
ενεργητικού 0,75% 1,34% 2,31% 2,67%

 

*  Για  να εξαχθούν οι δείκτες του 1999, δεδοµένου ότι πρόκειται για συνενωµένα στοιχεία των Τραπεζών EFG Eurobank και 
Εργασίας,  ελήφθησαν, όπου αυτό απαιτείται, και στοιχεία (ίδια κεφάλαια, σύνολο ενεργητικού) της Τράπεζας Εργασίας της 
χρήσεως 1998.  
 

 
∆είκτες Ρευστότητας 

  2002 2001 2000 1999 
Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 129% 137% 155% 207%
Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 71% 82% 80% 78%
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
 
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων – Κερδοφορία 
 

  2002 2001 2000 1999* 

Κέρδη προ φόρων / Μ.Ο. Ιδίων  κεφαλαίων (ROE) 15,19% 17,69% 22,53% 36,99%
Κέρδη προ φόρων / Μ.Ο. Ενεργητικού (ROA) 1,26% 1,81% 2,59% 4,16%
Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Λειτουργικά έσοδα 59,43% 58,15% 50,84% 46,07%
Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Μέσος όρος ενεργητικού 2,69% 3,07% 3,12% 3,54%
Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος ενεργητικού 3,30% 3,50% 3,23% 3,50%
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,22% 1,78% 2,90% 4,19%
 
∆είκτες Ρευστότητας     

 2002 2001 2000 1999 
Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 124% 135% 155% 176%

Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 69% 80% 79% 76%
 
 

*  Για  να εξαχθούν οι δείκτες του 1999, δεδοµένου ότι πρόκειται για συνενωµένα στοιχεία των Τραπεζών EFG Eurobank 
και Εργασίας,  ελήφθησαν, όπου αυτό απαιτείται, και στοιχεία (ίδια κεφάλαια, σύνολο ενεργητικού) της Τράπεζας 
Εργασίας της χρήσεως 1998. 
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2.3 Συνοπτικά  Οικονοµικά Μεγέθη της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.    
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(σε χιλ. €) 2002 2001 2000 1999 1998 
Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου 2.415 4.938 10.536 16.924 5.420 
Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµεταλλεύσεως 1.642 3.965 9.316 16.549 5.262 

Καθαρά Κέρδη, Προ αποσβέσεων και 
Φόρων 1.061 3.408 8.811 15.968 5.007 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 897 3.247 8.647 15.851 4.993 
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, 
Αµοιβές ∆.Σ.  698 2.995 8.246 15.617 4.932 

Μέρισµα Χρήσης - - - 12.886 1.953 
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 29.272.320 29.272.320 29.272.320 29.272.320 2.661.120 
Στοιχεία ανά Μετοχή (€)      
Καθαρά Κέρδη, Προ αποσβέσεων και 
Φόρων  0,04 0,12 0,30 0,55 1,88 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 0,03 0,11 0,30 0,54 1,88 
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, 
Αµοιβές ∆.Σ.  0,02 0,10 0,28 0,53 1,85 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

(σε χιλ. €) 2002 2001 2000 1999 1998 
Αναπόσβεστα  Έξοδα Εγκατάστασης 207 362 518 417 9 
Ενσώµατα πάγια 72 56 40 45 40 
Μείον: Αποσβέσεις 44 35 30 35 26 
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 28 21 10 10 14 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 31 35 21 22 15 
Απαιτήσεις 12 235 76 116 108 
Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 55.171 78.032 107.380 46.853 12.020 
∆ιαθέσιµα 4.572 4.835 2.139 156.006 190 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 59.775 83.102 109.595 202.975 12.318 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 165 178 479 188 46 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388 
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 43.030 42.953 42.953 3.905 
Αποθεµατικά Κεφάλαια  16.931 40.299 67.325 126.066 6.192 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.961 83.329 110.278 169.019 10.097 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 195 346 332 34.566 2.288 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2 3 3 17 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388 
Αριθµός Εργαζοµένων 4 4 5 7 7 

 
Σηµειώσεις: 

1.   Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1999, και συγκεκριµένα την περίοδο 24/11-24/12 πραγµατοποιήθηκε Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου ύψους 156.192  χιλ.. ευρώ µε διάθεση 10  νέες µετοχές σε κάθε 1  παλιά µε 5,87 ευρώ ανά µετοχή. 

2.   Κατά την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της 31/12/00, προέκυψε λογιστική αρνητική υπεραξία  66.986 χιλ. € (διαφορά µεταξύ 
τιµών κτήσης και µέσων τιµών ∆εκεµβρίου 2000). Το ποσό αυτό συµψηφίστηκε µέσω του πίνακα διάθεσης µε το αποθεµατικό του 
άρθρου 10 του Ν.1969/91 της 31/12/1999, κατά 6.823 χιλ. € και τα κέρδη χρήσεως € 8.246 χιλ.. Το δε υπόλοιπο € 51.918 χιλ 
απεικονίστηκε στο λογαριασµό παθητικού ¨ΙV Αποθεµατικά Κεφάλαια¨.  

3.   Κατά την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της 31/12/01, προέκυψε λογιστική αρνητική υπεραξία  29.271 χιλ. € (διαφορά µεταξύ 
τιµών κτήσης και µέσων τιµών ∆εκεµβρίου 2001). Το ποσό αυτό συµψηφίστηκε µέσω του πίνακα διάθεσης µε τα κέρδη χρήσεως 
€ 2.995 χιλ.. και αθροιζόµενο µε το υπόλοιπο των ακάλυπτων ζηµιών αποτίµησης χρεογράφων χρήσης 2000 € 51.918 χιλ. 
µεταφέρθηκε στο λογαριασµό παθητικού ¨V Αποτελέσµατα ζηµιών χρήσης εις νέο¨ ποσό € 78.193 χιλ..  

4. Κατά την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της 31/12/02, προέκυψε λογιστική αρνητική υπεραξία 23.992 χιλ. € (διαφορά µεταξύ 
τιµών κτήσης και µέσων τιµών ∆εκεµβρίου 2002). Το ποσό αυτό µεταφέρθηκε απευθείας στο λογαριασµό παθητικού ¨IV 
Αποθεµατικά Κεφάλαια¨ εφαρµόζοντας για πρώτη φορά τις διατάξεις του Ν. 2992/2002.  
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Κατωτέρω, παρατίθενται οι σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 
και τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών,  των χρήσεων 2000 –2002, όπως δηµοσιεύθηκαν: 

 
ΧΡΗΣΗ 2000 
ΣΗΜΕΙΩΣH:  
1. Η εσωτερική αξία της µετοχής ανέρχεται σε δρχ. 1.284.  
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού την 31.12.2000 ανερχόταν σε επτά (7) άτοµα. 
3. Το σύνολο των εσόδων προέρχεται από τον κλάδο 652.9 του Στατιστικού Κώδικα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
(ΣΤΑΚΟ∆  91). 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
κας Λοραίν Σκαραµαγκά της ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας 
¨ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  Α.Ε.Ε.Χ.¨ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2000. Ο έλεγχος µας 
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 ¨περί Ανωνύµων Εταιρειών¨, τις διατάξεις του Κ.Ν. 
1969/1991 περί ¨Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαίων Κεφαλαίων¨, και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναµε κατάλληλα, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την 
περίπτωση που αναφέρετε κατωτέρω. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχο µας προέκυψε το εξής: Η 
ζηµία που προέκυψε από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων συνολικού ποσού δρχ. 22.825.642.033 έχει 
χρεωθεί κατευθείαν στον Πίνακα ∆ιάθεσης αντί να δηµιουργηθεί πρόβλεψη υποτίµησης χαρτοφυλακίου µε αντίστοιχη 
χρέωση των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η 
παραπάνω παρατήρησή µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2000, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν 
και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρµοσε 
στην προηγούµενη χρήση. 

 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2001 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Η εσωτερική αξία της µετοχής µε τιµές κλεισίµατος της 31.12.2001 ανέρχεται σε €  2,85 / δρχ. 971. 
2. Η ζηµία αποτίµησης χαρτοφυλακίου χρήσης 2001 ποσού € 29.270.713,04 / δρχ. 9.973.995.468 έχει χρεωθεί απευθείας 
στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. 
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού την 31.12.2001 ανερχόταν σε τέσσερα (4) άτοµα. 
4. Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Ακάλυπτες ζηµίες αποτιµήσεως χρεογράφων προς µελλοντικό συµψηφισµό" ποσού € 
51.918.119,67 / δρχ. 17.691.099.278 µεταφέρθηκε στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων του 2001, στο λογαριασµό 
"Ακάλυπτες ζηµίες αποτιµήσεως χρεογράφων προηγούµενων χρήσεων". 
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 24/04/2001 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 
77.529,77 / δρχ. 26.418.269 λόγω µετατροπής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ, µε ισόποση µείωση της διαφοράς 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
κας Λοραίν Σκαραµαγκά της ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας 
¨ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.¨ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχος µας 
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 ¨περί Ανωνύµων Εταιρειών¨, τις διατάξεις του Κ.Ν. 
1969/1991περί ¨Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαίων Κεφαλαίων¨, και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναµε κατάλληλες, µε βάσει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από 
την περίπτωση που αναφέρεται κατωτέρω. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
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Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρ.43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψε το εξής: Η 
ζηµία που προέκυψε από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων συνολικού ποσού € 29.270.713,04/ δρχ. 
9.973.995.468 έχει χρεωθεί κατευθείαν στον Πίνακα ∆ιάθεσης αντί να δηµιουργηθεί πρόβλεψη υποτίµησης χαρτοφυλακίου 
µε αντίστοιχη χρέωση των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσης, όπως προβλέπεται από τον κωδ.Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώµη 
µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζουν 
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική 
θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές 
και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2002 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Η εσωτερική αξία της µετοχής µε τιµές κλεισίµατος της 31.12.2002 ανέρχεται σε €  1,98. 
2. Η διαφορά αποτίµησης χρεογράφων χρήσης 2002 ποσού € 23.992.334,17 µεταφέρθηκε στο λογαριασµό παθητικού 
"Αποθεµατικά Κεφάλαια", εφαρµόζοντας για πρώτη φορά τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. 
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού την 31.12.2002 ανερχόταν σε τέσσερα (4) άτοµα. 
4. Έχουν γίνει ορισµένες ανακατατάξεις στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης για λόγους συγκρισιµότητας. 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
κας Λοραίν Σκαραµαγκά της ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας 
¨ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.¨ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχος µας 
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 ¨περί Ανωνύµων Εταιρειών¨, τις διατάξεις του Κ.Ν. 
1969/1991περί ¨Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαίων Κεφαλαίων¨, και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναµε κατάλληλες, µε βάσει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο λαµβάνοντας 
υπ' όψιν την παρακάτω παρατήρησή µας.  ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρ.43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η Εταιρεία 
χρησιµοποιώντας τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 οι οποίες επιτρέπουν την παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις του κωδ. 
Ν. 2190/1920, µετέφερε τη ζηµία αποτίµησης του χαρτοφυλακίου χρεογράφων συνολικού ποσού €23.992.334,17 σε ειδικό 
λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 το ποσό αυτό θα είχε επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα χρήσεως.  Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας, την 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα 
της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι 
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, 
εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση 2 στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ 
 
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων – Κερδοφορία 
 

 2002 2001 2000 1999 1998 
Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων – προ φόρων  (ROE) 1,25% 3,35% 6,19% 17,69% 5,80% 
Απόδοση επί του ενεργητικού – προ φόρων  (ROA) 1,24% 3,34% 5,50% 14,67% 4,82% 

 
 

 
Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. (Απορροφούµενη) 

 
(σε χιλιάδες €) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(σε  χιλιάδες €) 2002 2001 2000 1999 1998

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 2.175 2.502 4.202 546 369
Κέρδη από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων 240 2.436 6.334 16.378 5.051
Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου 2.415 4.938 10.536 16.924 5.420
Μείον : ∆απάνες ∆ιαχείρισης 
χαρτοφυλακίου 773 973 1.220 375 158

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  32% 19,7% 11,6% 2,2% 2,9%
Μικτά Αποτελέσµατα 1.642 3.965 9.316 16.549 5.262
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  68% 80,3% 88,4% 97,8% 97,1%
Μείον :  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 510 577 512 569 275
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  21,1% 11,7% 4,9% 3,4% 5,1%
Ολικά Αποτελέσµατα 1.132 3.388 8.804 15.980 4.987
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  46,8% 68,6% 83,5% 94,4% 92%
Πλέον : Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα           - 20 7           - 20
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα  71           -           - 12           - 
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων  1.061 3.408 8.811 15.968 5.007
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  43,9% 69% 83,6% 94,3% 92,4%
Μείον : Αποσβέσεις  164 161 164 117 14

Κέρδη προ φόρων 897 3.247 8.647 15.851 4.993
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  37,1% 65,7% 82,1% 93,7% 92,1%
Μείον : Φόροι χρήσης & λοιποί φόροι  199 252 401 217 38
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και 
λοιπούς φόρους 698 2.995 8.246 15.634 4.955

Μείον : Αµοιβές ∆.Σ.             -                 -                 - 17 23
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και 
Αµοιβές ∆.Σ.  698 2.995 8.246 15.617 4.932

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  28,9% 60,6% 78,2% 92,2% 91%
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(σε χιλιάδες €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2002 2001 2000 1999 1998

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 207 363 518 417 9
Ενσώµατα πάγια 72 56 40 45 40
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 44 35 30 35 26

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 28 21 10 10 14

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 3 14 11 12 1
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 31 35 21 22 15
Απαιτήσεις 12 235 76 116 108
Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 55.171 78.032 107.380 46.853 12.020
∆ιαθέσιµα 4.572 4.835 2.139 156.006 190
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 59.775 83.102 109.595 202.975 12.318
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 165 178 479 188 46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 43.030 42.953 42.953 3.905
∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο 119.166 119.166 119.243 119.243 2.099
Αποθεµατικά Κεφάλαια 0 0 0 6.823 4.093
∆ιαφορά από αποτίµηση χρεογράφων (23.992) 0 (51.918) 0 0
Αποτελέσµατα εις Νέον (77.496) (78.194) 0 0 0

Ίδιες Μετοχές (747) (673) 0 0 0
Ίδια Κεφάλαια 59.961 83.329 110.278 169.019 10.097
Προβλέψεις 10 8 8 14 11

Φόροι – Τέλη 95 125 188 194 27
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4 4 21 52 6
Μερίσµατα Πληρωτέα 34 38 41 12.934 1.973
Πιστωτές ∆ιάφοροι 52 171 74 21.372 271
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 185 338 324 34.552 2.277
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2 3 3 17 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388
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Ίδια Κεφάλαια – Εσωτερική Αξία Μετοχής 
 
Σύµφωνα µε τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού στις 30/04/2003 και την Λογιστική Κατάσταση στις 31/12/02 τα Ίδια 
Κεφάλαια και η  Εσωτερική Αξία της Μετοχής είχαν ως εξής: 

 
  30/04/2003 31/12/2002 
Αριθµός µετοχών (κοινές ανώνυµες) 29.272.210 
Ονοµαστική αξία  µετοχής  € 1,47 
Μετοχικό Κεφάλαιο  43.030 43.030
∆ιαφορά από εκδ. µετοχών υπέρ το άρτιο 119.166 119.166
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων (Ν.
1969/91) (27.771) (23.992)
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (77.839) (77.496)
Ίδιες µετοχές  (747) (747)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55.839 59.961
Λογιστική αξία της Μετοχής 1,90 2,04
Μείον: Υποαξία χαρτοφυλακίου               - 2.698
Συν: Ίδιες µετοχές  747 747
Εσωτερική Αξία της Μετοχής 1,93 1,98

 
1. Η λογιστική αξία της µετοχής βάσει Ισολογισµού Μετασχηµατισµού  της 30/04/2003 καθώς και του Ισολογισµού της 

31/12/2002, προκύπτει από το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθµό των µετοχών.  
2. Η εσωτερική αξία βάσει Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30/04/2003 προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσµατος των 

ιδίων κεφαλαίων και της αξίας των ιδίων µετοχών της 30/04/2003 ύψους 747 χιλ. € προς τον αριθµό των µετοχών. Η 
εσωτερική αξία βάσει του Ισολογισµού της 31/12/02  προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων, της 
υποαξίας του χαρτοφυλακίου  της 31/12/2002 € 2.698 χιλ. και της αξίας των ιδίων µετοχών € 746 χιλ., προς τον αριθµό των 
µετοχών. 
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3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 

3.1  Γενικά 
 

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία αναφορικά µε τη συγχώνευση 
των εταιρειών «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως Ανώνυµος Εταιρεία», µε 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
A.E. από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. H παραπάνω συγχώνευση µε απορρόφηση 
διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και  των άρθρων 
69-77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 
 
Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στα γραφεία της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. Κοραή  3, Αθήνα  (υπεύθυνοι ο κος Παναγιωτάκης 
Αριστοτέλης και ο κος Κυριαζής Παναγιώτης, τηλ. 210-3236316) και στα γραφεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε., Λαοδικείας 16 και Νυµφαίου,  3ος όροφος, Ιλίσια (υπεύθυνος κος ∆. Μητροτόλης,  τηλ. 210-7452341). 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έκρινε ότι το περιεχόµενο του ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες 
πληροφόρησης των επενδυτών, σύµφωνα µε το Π.∆. 348/85. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και ακρίβεια των στοιχείων είναι: 
• ∆ηµήτριος Μητροτόλης, ∆ιευθυντής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  
• Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Μέλος ∆.Σ. της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., και  Παναγιώτης Κυριαζής, Υπεύθυνος 

Οικονοµικών Υπηρεσιών  της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.  
 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και των δύο εταιρειών δηλώνουν ότι τα µέλη τους έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του 
παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

 
α.   Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
β.  ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε 

να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο. 

  γ.   Σε βάρος της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν 
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις της EFG 
Eurobank Ergasias A.E., περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας 
Εργασίας και µελών ∆.Σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και των Νοµικών  της 
Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας.  

 

3.2  Τακτικοί Ελεγκτές 
 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
Oι Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 1998, 1999, 2000, 2001 και 2002  έχουν ελεγχθεί  από την εταιρεία 
PriceWaterhouseCoopers και συγκεκριµένα από τους κ.κ. Κ. Κοτσιλίνη και Λ. Σκαραµαγκά. 
 
Τα πιστοποιητικά ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων παρατίθενται στο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους 
Ισολογισµούς, καθώς και στις σελίδες  18,19 και 20. 
 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
 
Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. για την  εταιρική χρήση 1998 διενήργησε ο  
Ορκωτός Ελεγκτής κος Αθανάσιος Πάντζος της ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και για τις εταιρικές χρήσεις από 1999 έως 
και 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κα. Λοραίν Σκαραµαγκά της ελεγκτικής εταιρείας ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία.  
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Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κάτω από τους 
δηµοσιευµένους ισολογισµούς, καθώς και στις σελίδες 29 και 30. 
 
 

3.3  Φορολογικοί Έλεγχοι 
 
3.3.1  ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ   
  
Το σύνολο των Τραπεζών από τη συγχώνευση των οποίων έχει προκύψει η απορροφούσα Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E., όπως υφίστανται προ συγχωνεύσεως, έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2001(εκτός από την 
ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. που έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998) και τα οικονοµικά 
τους στοιχεία κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. 
 
Ειδικότερα: 

 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. µετονοµασθείσα αρχικά µεν σε Τράπεζα 

EFG Eurobank A.E. και εν συνεχεία σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.) 
 

Εντός της χρήσης 2003 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, 
που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των € 5.502.408,00 
και βάρυναν τη χρήση 2003. Η Τράπεζα έχει ζητήσει, µε την υπ’αριθµό πρωτοκόλλου 1314/10.7.2003 αίτησή της προς το 
Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.), τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση  2002. 
 
  

 
ΕΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.) 

 
Εντός της χρήσεως 1999 διενεργήθη τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για όλες τις 
χρήσεις από της συστάσεώς της µέχρι και την ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού (31.7.1998), βάσει του οποίου 
απορροφήθηκε από την Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που προέκυψαν από τις διαφορές 
φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ. 1.009.131.829 και βάρυναν τη χρήση 1999 
της απορροφούσας. 
 
Σε εκκρεµότητα παραµένει η προσφυγή της τράπεζας κατά των φύλλων που εκδόθηκαν κατά τον προσωρινό έλεγχο των 
χρήσεων 1992 και 1993, που διενεργήθηκε το 1994, η οποία αφορούσε τον τρόπο επιµερισµού των κερδών που αναλογούν 
στα αφορολόγητα ή τα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο έσοδα, µετά από έφεση της ∆ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών κατά της 
πρωτόδικης υπέρ της Τράπεζας απόφασης.  
 
∆εδοµένου όµως ότι έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Τράπεζας για το ίδιο θέµα της 
χρήσης του 1994, είναι πολύ πιθανή η θετική έκβαση των εν λόγω εκκρεµοτήτων. 

 
ΙΝΤERBANK ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε (απορροφηθείσα από την ΕΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) 

 
Κατά τη διάρκεια  της χρήσεως 2000 διενεργήθη ο τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για 
όλες τις χρήσεις από της συστάσεώς της µέχρι και την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού  (31.1.1997), βάσει 
του οποίου απορροφήθηκε από την πρώην Τράπεζα EFG Eurobank A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που προέκυψαν από 
τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ. 1.567.170.379 και βάρυναν τη 
χρήση 2000 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank A.E. ) 
 

Εντός της χρήσεως 2001 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για 
τις χρήσεις από 1.1.1998 έως και 31.12.1999, ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου 
απορροφήθηκε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.  Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που προέκυψαν από τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο συνολικό ποσό των δρχ. 1.042.570.839 και 
βάρυναν τη χρήση 2001.  Από το ανωτέρω ποσό, δρχ. 358.378.951 βάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσεως  και το 
υπόλοιπο ποσό δρχ. 684.191.888 βάρυνε τη διάθεση των αποτελεσµάτων. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E. ) 
 

Το έτος 1998 καταλογίσθηκαν στην Τράπεζα φόροι και επιβαρύνσεις συνολικού ύψους δρχ. 336.446.313 µετά από 
προσωρινό έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών της χρήσεως 1996. Κατά των φύλλων του ανωτέρου 
ελέγχου, η Τράπεζα προσέφυγε στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια τα οποία δεν έχουν, µέχρι σήµερα, εκδώσει απόφαση. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2002 ολοκληρώθηκε ο  τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών, 
για όλες τις  χρήσεις από 1.1.96 µέχρι και 30.6.99, ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του 
οποίου η Τράπεζα Κρήτης απορροφήθηκε από την Τράπεζα EFG Eurobank A.E.  Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που 
προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, των χρήσεων από 1.1.98 µέχρι και 30.6.99, επιλύθηκαν µε πράξη 
συµβιβασµού στο ποσό των 1.255.087 ευρώ και βάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2002 της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, των 
χρήσεων 1996 και 1997 και που ανάγονται στο προ της ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας Κρήτης χρονικό διάστηµα 
επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των 1.397.570 ευρώ και βάρυναν το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  Το φύλλο ελέγχου 
φόρου εισοδήµατος της χρήσης 1996 εκδόθηκε µε την επιφύλαξη οριστικοποιήσεως του µετά την τελεσίδικη απόφαση των 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων στα οποία είχε προσφύγει η πρώην Τράπεζα Κρήτης  για την χρήση αυτή. 
 

 
ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.)  

 
Έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινά και 
ακριβή. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και αφορούσε τις 
χρήσεις 1997 και 1998. Από τον εν λόγω φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι και επιβαρύνσεις ύψους 238.445,39 ευρώ 
που επιβάρυναν την διάθεση των αποτελεσµάτων χρήσεως 2000. 
 
Η Τράπεζα έχει ζητήσει, µε την υπ’αριθµό πρωτοκόλλου 1645/12.8.2003 της προς το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.), 
τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1999 και 2000. 
 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.)  
 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2003 διενεργήθη τακτικός φορολογικός έλεγχος, που αφορούσε τις χρήσεις 1999 έως και 
2001. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη 
συµβιβασµού στο συνολικό ποσό των 11.645,00 ευρώ που βάρυναν τη χρήση 2003 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
A.E.. Η Τράπεζα, ως καθολική διάδοχος  της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., έχει ζητήσει, µε την υπ’αριθµό πρωτοκόλλου 
1645/12.8.2003 αίτησή της προς το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.), τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την 
ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 1.1.2002 –7.11.2002.  
 
 
3.3.1   ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ 
 
Παρατίθεται πίνακας µε τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τις εταιρείες που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις προς τις αρµόδιες φορολογικά Αρχές, για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου µέχρι και την 
χρήση 2002: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 
EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 20502/1.8.2003 
Eurobank Cards A.E.∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης ΕΘ.Ε.Κ  1305/8.7.2003 
EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις A.E. ΕΘ.Ε.Κ  1321/11.7.2003 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘ.Ε.Κ  1283/4.7.2003 
EFG Factors A.E.Π.Ε.Α. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 29292/9.7.2003 
ΕFG Eurobank Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείριση Ακινήτων  Π.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ 7357/16.7.2003 
EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 20499/1.8.2003 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 20501/1.8.2003 
EFG Α.Ε.∆.Α.Κ.  ΕΘ.Ε.Κ  1279/3.7.2003 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.  ΕΘ.Ε.Κ  1233/16.7.2003 
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΕΘ.Ε.Κ  1304/7.7.2003 
EFG Business Services A.E. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 35896/13.8.2003 
EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε. Π.Ε.Κ 7200/11.7.2003 
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Telesis Direct Α.Ε.Λ.∆.Ε. Π.Ε.Κ 7007/7.7.2003 
 EFG Eurobank Asset Management Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 

ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 30865/17.7.2003 

EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.       ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 30739/16.7.2003 
Be-Business Exchanges A.E. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 31366/18.7.2003 
EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. Π.Ε.Κ 7231/14.7.2003 
Q -∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 32817/25.7.2003 
Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 30742/16.7.2003 
Hellas on Line Α.Ε. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 28727/7.7.2003 
Ξενοδοχειακή Εταιρεία Αεροδροµίου Αθηνών  Α.Ε. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 31353/18.7.2003 
Κύδων Εµπορική, Τεχνική, Κτηµατική, Βιοµηχανική Α.Ε. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 29804/10.7.2003 
TEFIN Α.Ε. Εµπορίας αυτοκινήτων και µηχανηµάτων  ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 29937/11.7.2003 
Τράπεζα Unitbank A.E.                                 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 28532/3.7.2003 
Open 24 AE ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 17843/11.7.2003 
Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίόυ και Ανάπτυξης Α.Ε. 
’ΕΛ∆ΕΠΑ’ 

ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 29806/10.7.2003 

 
 
 
Παρατίθενται εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και δεν έχουν υποβάλει αίτηση φορολογικού ελέγχου : 
 

 
 

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
EFG Hellas Plc 
EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) Ltd. 
Bulgarian Retail Services                              (ιδρύθηκε το 2002) 
EFG Hellas (Cayman Islands) Limited         (ιδρύθηκε το 2002) 
Banc Post S.A. 
Alico / CEH Balkan Holdings 
Bulgarian Post Bank AD 
EFG EUROBANK a.d BEOGRAD (Γιουγκοσλαβία) 

 
 

3.3.2 ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ 
 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 

 
Έχει  ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1997 και δεν προέκυψαν λογιστικές διαφορές. Τα δε οικονοµικά της 
στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή 
Η εταιρία έχει ζητήσει µε την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 1233/16.7.2003 αίτησή της προς το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο 
(ΕΘ.Ε.Κ.) τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1998 - 2002.  
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., ενόψει της επικείµενης συγχώνευσης µε απορρόφηση  της εταιρείας Επενδύσεις 
Αναπτύξεως, υπέβαλε µε την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 1645/12.8.2003 αίτηση προς το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο για τη 
διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων 1998-30.4.2003. 
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4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
 

4.1 Γενικά 
 
Η συγχώνευση των εταιρειών Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., µε 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/97, των άρθρων 1-5 του ν. 
2166/93 και των άρθρων 69–77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων των ανωτέρω συγχωνευόµενων εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις τους της  11ης Σεπτεµβρίου 2003 και της 1ης 
Οκτωβρίου 2003 αντιστοίχως, οι οποίες ενέκριναν και το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 
  
Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, διατυπώσεις, ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις και προθεσµίες.  
 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 11ης Σεπτεµβρίου 2003, 
παρέστησαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,41 % του συνόλου των µετοχών και η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η 
Συγχώνευση ελήφθη µε πλειοψηφία  98,79 %. 
 
Στην Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. της 1ης 
Οκτωβρίου 2003, παρέστησαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 52,80 % του συνόλου των µετοχών και η απόφαση µε την 
οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση ελήφθη µε πλειοψηφία  100 %. 
  
Στις 3 Οκτωβρίου .2003 καταρτίστηκε η Σύµβαση Συγχώνευσης µε το υπ’ αριθ. 15064./3.10.2003 συµβολαιογραφικό 
έγγραφο του συµβολαιογράφου Αθηνών  Κωνσταντίνου Σπανόπουλου. 
 
Με τις υπ’ αριθ. 158/1/16.9.2003 και 158/5/16.9.2003 απόφασεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, η 
Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την ανωτέρω συγχώνευση και την τροποποίηση  του Καταστατικού της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E. αντίστοιχα. 
 
Τέλος, η ανωτέρω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Κ2-14224/11.11.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
ολοκληρώθηκε µε την καταχώριση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Α.Ε. κάθε συγχωνευόµενης εταιρείας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την υπ’ αριθ. Κ2-14224(δις) στις 11.11.2003. 
 
Τα έγγραφα που περιέχουν τους όρους συγχώνευσης θα είναι προσιτά στο κοινό στα Γραφεία της οδού Λαοδικείας 16, 3ος 
όροφος, Ιλίσια. (Υπεύθυνος : κος ∆ηµήτριος Μητροτόλης) 
 

4.2   Όροι της Συγχώνευσης  
 
Οι όροι της συγχώνευσης περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση Συγχώνευσης και έχουν ως εξής: 

 
1. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank 

Ergasias A.E. έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 2515/97, 1-5 του ν.2166/93 και 69 –77 του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύουν. 

 
2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2166/93, η 

συγχώνευση έγινε µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόµενων εταιριών, όπως αυτά 
εµφανίζονται στους δύο αντίστοιχους ισολογισµούς της 30ής Απριλίου 2003, που συντάχθηκαν για τον σκοπό του 
µετασχηµατισµού και εν συνεχεία εγκρίθηκαν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών. Την ηµέρα που 
καταχωρήθηκαν στο οικείο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των µετόχων των 
δύο εταιρειών, οι οποίες ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και η µεταξύ των δύο 
εταιρειών σύµβαση συγχώνευσης και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόµος µαζί µε τη σχετική εγκριτική απόφαση 
της αρµόδιας αρχής (περαιτέρω «Ηµέρα Συγχώνευσης»), η ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. λύθηκε χωρίς να 
επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. υποκαταστάθηκε σε όλα γενικώς τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., εξοµοιούµενη µε καθολική διάδοχο της 
τελευταίας.  

 
3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ανερχόταν στις 30.4.2003 (ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µετασχηµατισµού) σε 906.017.557,65 ευρώ και διαιρείτο σε 313.500.885 ονοµαστικές κοινές µε ψήφο 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία. 

 
∆υνάµει της από 19.05.2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το ανωτέρω µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 3.034.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του π.δ. 30/1998, 
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µε την έκδοση 1.050.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία, η οποία συντελέσθηκε µε 
κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση µέρους των κερδών της χρήσεως 2002 και δωρεάν διάθεση των νέων 
µετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεµένων εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, µε οποιαδήποτε σχέση και µορφή εργασίας. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την υπογραφή της συµβάσεως συγχωνεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E. ανερχόταν σε 909.052.057,65 ευρώ, διαιρούµενο σε 314.550.885  ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία.  
 
Από το σύνολο των ανωτέρω µετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ακυρώθηκαν κατά τη συγχώνευση οι 
ακόλουθες µετοχές: 
α) 2.088.749 ίδιες µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., συνολικής ονοµαστικής αξίας 6.036.484,61 
ευρώ, που αποκτήθηκαν κατόπιν αγοράς κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 16 § 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (προς 
στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής). Η ακύρωση των ανωτέρω µετοχών έγινε, όπως είχαν ήδη συµφωνήσει οι 
διοικήσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών, µε σκοπό την αποφυγή αυξήσεως του αριθµού των µετοχών που θα 
προκύψουν από τη συγχώνευση.  
β) 448.500 µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., συνολικής ονοµαστικής αξίας 1.296.165,00 ευρώ, που 
ανήκαν (προ συγχωνεύσεως) στην ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., οι οποίες, µετά την περιέλευσή τους στην 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. λόγω καθολικής διαδοχής, συνεπεία της συγχωνεύσεως, ήταν ίδιες πλέον 
µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., υποχρεωτικά αµέσως ακυρωτέες, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 
περ. β΄ και 3 εδ. α΄ του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Συνεπεία των ανωτέρω ακυρώσεων, προέκυψε αντίστοιχη µείωση του υφιστάµενου κατά την υπογραφή της συµβάσεως 
συγχωνεύσεως µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά την συνολική ονοµαστική αξία 
των ανωτέρω ακυρωθεισών µετοχών, ποσού 7.332.649,61 ευρώ, για το οποίο δεν εκδίδονται νέες µετοχές κατά την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Εποµένως, οι ανταλλάξιµες µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι 
312.013.636, συνολικής ονοµαστικής αξίας 901.719.408,04 ευρώ. 

 
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ανερχόταν τόσο στις 30.4.2003 (ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µετασχηµατισµού) όσο και κατά την υπογραφή της συµβάσεως συγχωνεύσεως σε 43.030.310,40 ευρώ, 
διαιρούµενο σε 29.272.320 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,47 ευρώ. 

 
Με σκοπό την εξάλειψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και τη 
δυνατότητα καταβολής µερίσµατος στους µετά τη συγχώνευση µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2004, επήλθαν κατά τη συγχώνευση οι ακόλουθες µεταβολές στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. : α) αύξηση κατά ποσό 77.839.070,10 ευρώ, µε 
αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 2,65913566 ευρώ, καλυπτόµενη µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους 
της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και β) ταυτόχρονη ισόποση (κατά 77.839.070,10 ευρώ) µείωσή του, 
µε ισόποση (κατά 2,65913566 ευρώ) µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, µε συµψηφισµό ισόποσου µέρους του 
λογαριασµού «Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον». Με τις ανωτέρω ισόποσες αύξηση και µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο και η 
ονοµαστική αξία της µετοχής της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. παρέµειναν όπως εκτέθηκαν ανωτέρω. 
 
Από το σύνολο των ανωτέρω µετοχών της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ακυρώθηκαν κατά τη συγχώνευση 
οι ακόλουθες µετοχές: 
α) 12.653.928 µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής ονοµαστικής αξίας 18.601.274,16 
ευρώ, που ανήκαν (προ συγχωνεύσεως) στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E..  
β) 380.000 ίδιες µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής ονοµαστικής αξίας 558.600,00 
ευρώ.  
Η ακύρωση των ανωτέρω (υπό α΄ και β΄) µετοχών της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. έγινε σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 § 4 περ. α΄ και β΄ αντιστοίχως του κ.ν. 2190/1920, κατά το οποίο οι εν λόγω µετοχές δεν ανταλλάσσονται µε 
µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias δεν αυξήθηκε κατά τη συνολική ονοµαστική αξία των ανωτέρω µετοχών, ποσού 19.159.874,16 ευρώ, και για 
το ποσό αυτό δεν εκδίδονται νέες µετοχές κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ανταλλάξιµες µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ είναι 16.238.392, 
συνολικής ονοµαστικής αξίας 23.870.436,24  ευρώ. 

 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E (περαιτέρω «Νέο 
Μετοχικό Κεφάλαιο») διαµορφώνεται σε 925.589.844,28 ευρώ. Για λόγους στρογγυλοποίησης και µε στόχο την 
ελαχιστοποίηση κλασµατικών αριθµών στη σχέση ανταλλαγής σε συνδυασµό µε την µονάδα εµπορευσιµότητας της 
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µετοχής, κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 2.335.266,47 ευρώ, προερχόµενο από µέρος της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ 
το άρτιον της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και παραλλήλως µεταβλήθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής της 
από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ. 

 
Εποµένως, το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι 
επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
(927.925.110,75 €) και διαιρείται σε τριακόσια δέκα τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες 
ογδόντα πέντε (314.550.885) ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτών του ευρώ (2,95 ευρώ) η κάθε µία (περαιτέρω «Νέες Μετοχές»).  
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κατά τα ανωτέρω διαµόρφωση του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E., οι συγχωνευόµενες εταιρείες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να µη µεταβιβάσουν τις κατά τα 
ανωτέρω ακυρούµενες µετοχές µέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.  
 

6. Προκειµένου να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής των µετοχών, ελήφθη υπόψη η σχέση ανάµεσα στην αξία των δύο 
εταιρειών στις 30.4.2003, λαµβανοµένης υπόψη της µετά την 30.4.2003 αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (ανωτέρω, παράγραφος 3) και της ταυτόχρονης ισόποσης αύξησης και µείωσης 
του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ανωτέρω, παράγραφος 4). Για τον 
υπολογισµό της αξίας κάθε εταιρείας εφαρµόστηκαν περισσότερες της µία µέθοδοι αποτίµησης. 
 
Ειδικότερα, εφαρµόσθηκαν οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι : 
α)   Χρηµατιστηριακής Αξίας  (Κεφαλαιοποίησης) 
β)   Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 
γ)    ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς 
δ)   Συγκρίσιµων Συναλλαγών 
ε)   Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης 
 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις ανωτέρω µεθόδους αποτίµησης ελήφθησαν υπόψη αναλόγως του βαθµού 
καταλληλότητας κάθε µεθόδου. Από τη συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω, προέκυψε ότι η σχέση ανάµεσα στην αξία της 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και την αξία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι ένα (1) προς 
εξήντα οκτώ και επτακόσια εβδοµήντα δύο χιλιοστά  (68,772) ως έγγιστα. 

 
7. Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών υπολογίσθηκε η σχέση των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν  στις ανταλλάξιµες 

παλαιές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. προς τις Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στις 
ανταλλάξιµες µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και προέκυψαν τα ακόλουθα : α) στις 
ανταλλάξιµες 312.013.636 παλαιές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., συνολικής ονοµαστικής αξίας 
901.719.408,04 ευρώ, αντιστοιχούν 312.013.636 Νέες Μετοχές, συνολικής ονοµαστικής αξίας 920.440.226,20 ευρώ, 
και β) στις ανταλλάξιµες 16.238.392 µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής ονοµαστικής 
αξίας 23.870.436,24 ευρώ, αντιστοιχούν 2.537.249 Νέες Μετοχές, συνολικής ονοµαστικής αξίας 7.484.884,55 ευρώ.  

 
Από τον ανωτέρω συσχετισµό προκύπτει ότι η σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών µε τις ανταλλάξιµες παλαιές 
µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και τις ανταλλάξιµες παλαιές µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως 
Α.Ε. αντιστοίχως (περαιτέρω «Παλαιές Μετοχές»), που προκρίθηκε ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη : 
 
α) Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. αντιστοιχεί προς µία (1) Νέα 
Μετοχή. 
 
β) Κάθε έξι µετοχές και τέσσερα δέκατα µετοχής (6,4) από τις Παλαιές Μετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
Α.Ε.Ε.Χ. αντιστοιχούν προς µία (1) Νέα Μετοχή. 
 
Τα κλασµατικά δικαιώµατα δεν δηµιουργούν δικαίωµα σε λήψη κλάσµατος µετοχής αλλά αθροίζονται για τη 
δηµιουργία ακέραιου αριθµού, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το ∆.Σ. της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E, το οποίο – κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης – θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες ανταλλαγής των 
µετοχών. 

 
8. Οι πράξεις της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2003 και µέχρι την 

Ηµέρα Συγχώνευσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασµό της «νέας» Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε. και τα ποσά τους µεταφέρονται στα βιβλία της τελευταίας µε συγκεντρωτική εγγραφή την 
Ηµέρα Συγχώνευσης. 
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Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. τα οποία προέκυψαν από την 1η Μαΐου 
2003 µέχρι την Ηµέρα Συγχώνευσης θεωρούνται ως αποτελέσµατα της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 
9. Το υφιστάµενο χρεωστικό υπόλοιπο των αποθεµατικών από χρεόγραφα που σχηµατίστηκε από ακάλυπτες ζηµίες 

αποτίµησης χρεογράφων της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., µεταφέρεται και εµφανίζεται αυτούσιο σε 
αντίστοιχο ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 
10. Από την Ηµέρα Συγχώνευσης η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. υποχρεούται να  προβεί, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση, στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άϋλων τίτλων (όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία) για το σύνολο των Νέων Μετοχών, εις «ανταλλαγή» των Παλαιών 
Μετοχών. Η ενηµέρωση των δικαιούχων µετόχων θα γίνεται δια του Τύπου. 

 
11. Όλες οι Νέες Μετοχές θα συµµετάσχουν στη διανοµή κερδών χρήσεως 2003 και των εφεξής χρήσεων. 
 
12. Ούτε στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ούτε στην ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. υφίστανται 

µέτοχοι µε ειδικά δικαιώµατα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών, µε τις εξής επιφυλάξεις: 
 

(α) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. της 
24.5.2000 εγκρίθηκε 1ο πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως «αγοράς» µέχρι 
140.000 µετοχών, µε τιµή αγοράς 6.000 δρχ. ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε µέλη του προσωπικού της εν λόγω Τράπεζας (περιλαµβανοµένων των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου). Ο αριθµός και η τιµή αγοράς  των ανωτέρω µετοχών υπόκειται εκάστοτε σε αναπροσαρµογή, 
αναλόγως των µεταγενέστερων µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου (όπως µε έκδοση νέων µετοχών, δωρεάν ή µε 
µετρητά, ή την µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή άλλα εταιρικά γεγονότα), κατά µαθηµατικό τρόπο ώστε 
να µην αλλοιωθεί το δικαίωµα των άνω δικαιούχων. ∆υνάµει της από 21-3-2001 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ο ανωτέρω αριθµός των 140.000 µετοχών αναπροσαρµόσθηκε σε 182.000 µετοχές, µε τιµή αγοράς 4.615 
δρχ. ανά µετοχή, και εκδόθηκαν πιστοποιητικά για τις εν λόγω 182.000 µετοχές, η άσκηση δε των δικαιωµάτων από τα 
εν λόγω πιστοποιητικά προβλέφθηκε ότι µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο εκάστου των ετών 2001, 2002 και 
2003 (άπαξ κάθε έτος είτε εν όλω είτε εν µέρει κατά την επιλογή κάθε δικαιούχου). Ο ανωτέρω αριθµός των 182.000 
µετοχών και η τιµή αγοράς τους αναπροσαρµόστηκε εκ νέου, δυνάµει της από 9-11-2001 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σε 182.287 µετοχές προς 4.608 δρχ. ανά µετοχή, έναντι των οποίων εκδόθηκαν (τον µήνα ∆εκέµβριο 
2001) 21.922 µετοχές και έτσι απέµειναν δικαιώµατα προαιρέσεως για την απόκτηση 160.365 µετοχών. Ο ανωτέρω 
αριθµός των 160.365 µετοχών αναπροσαρµόστηκε εκ νέου, δυνάµει της από 7-11-2002 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σε 160.758 µετοχές προς 13,49 ευρώ ανά µετοχή. Η άσκηση των δικαιωµάτων από τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά  για την απόκτηση των ανωτέρω υπολοίπων µετοχών, ο αριθµός και η τιµή αγοράς των οποίων 
υπόκεινται σε περαιτέρω αναπροσαρµογή κατά τα ανωτέρω, θα µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 
2003.  
 
(β) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. της 15-5-
2001 εγκρίθηκε 2ο πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως «αγοράς» µέχρι 355.200 
µετοχών της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε τιµή αγοράς 8 ευρώ ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E ή των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών (περιλαµβανοµένων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου). Ο 
αριθµός και η τιµή αγοράς των ανωτέρω µετοχών υπόκειται εκάστοτε σε αναπροσαρµογή, αναλόγως των 
µεταγενέστερων µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου (όπως µε έκδοση νέων µετοχών, δωρεάν ή µε µετρητά, ή την 
µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή άλλα εταιρικά γεγονότα), κατά µαθηµατικό τρόπο έτσι ώστε να µην 
αλλοιωθεί το δικαίωµα των ανωτέρω δικαιούχων. Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρόγραµµα, εκδόθηκαν ήδη, δυνάµει της 
από 9-11-2001 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πιστοποιητικά για τις ανωτέρω 355.200 µετοχές, η άσκηση δε 
των δικαιωµάτων από τα εν λόγω πιστοποιητικά προβλέφθηκε ότι µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο εκάστου 
των ετών 2002, 2003 και 2004 (άπαξ κάθε έτος είτε εν όλω είτε εν µέρει κατά την επιλογή κάθε δικαιούχου). ∆υνάµει 
της από 7-11-2002 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ανωτέρω αριθµός των 355.200 µετοχών 
αναπροσαρµόστηκε σε 356.090 µετοχές, µε τιµή αγοράς σε 7,98 ευρώ ανά µετοχή. Συνεπεία ασκήσεως δικαιωµάτων 
προαιρέσεως, δυνάµει των ανωτέρω πιστοποιητικών, εκδόθηκαν ήδη 190.537 µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E. Κατόπιν των ανωτέρω, απέµειναν δικαιώµατα προαιρέσεως για την απόκτηση 165.553 µετοχών, των 
οποίων ο αριθµός και η τιµή αγοράς υπόκεινται σε περαιτέρω αναπροσαρµογή κατά τα ανωτέρω. Η άσκηση των 
δικαιωµάτων για την απόκτηση των υπολοίπων µετοχών θα µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο εκάστου των 
ετών 2003 και 2004, άπαξ κάθε έτος είτε εν όλω είτε εν µέρει κατά την επιλογή κάθε δικαιούχου. 

 
(γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E της 22-4-
2002 εγκρίθηκε 3ο πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως «αγοράς» µέχρι 860.000 
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µετοχών της EUROBANK, µε τιµή αγοράς 6 ευρώ ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E ή των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών (περιλαµβανοµένων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου). Ο αριθµός και η τιµή 
αγοράς των ανωτέρω µετοχών υπόκειται εκάστοτε σε αναπροσαρµογή, αναλόγως των µεταγενέστερων µεταβολών του 
µετοχικού κεφαλαίου (όπως µε έκδοση νέων µετοχών, δωρεάν ή µε µετρητά, ή την µεταβολή της ονοµαστικής αξίας 
της µετοχής ή άλλα εταιρικά γεγονότα), κατά µαθηµατικό τρόπο έτσι ώστε να µην αλλοιωθεί το δικαίωµα των ανωτέρω 
δικαιούχων. ∆υνάµει της από 7-11-2002 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκδόθηκαν ήδη πιστοποιητικά για 
τις ανωτέρω 860.000 µετοχές και παραδόθηκαν στους δικαιούχους. Η άσκηση των δικαιωµάτων από τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά  θα µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο εκάστου των ετών 2003, 2004 και 2005, άπαξ κάθε έτος 
είτε εν όλω είτε εν µέρει κατά την επιλογή κάθε δικαιούχου. 
 
(δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EUROBANK της 19-5-2003 εγκρίθηκε 4ο 
πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως «αγοράς» µέχρι 1.355.000 µετοχών της 
EUROBANK, µε τιµή αγοράς 5,50 ευρώ ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EUROBANK και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Ο αριθµός και η τιµή αγοράς των ανωτέρω µετοχών υπόκειται εκάστοτε σε 
αναπροσαρµογή, αναλόγως των µεταγενέστερων µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου (όπως µε έκδοση νέων µετοχών, 
δωρεάν ή µε µετρητά, ή την µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή άλλα εταιρικά γεγονότα), κατά µαθηµατικό 
τρόπο έτσι ώστε να µην αλλοιωθεί το δικαίωµα των ανωτέρω δικαιούχων. Η άσκηση των δικαιωµάτων για την 
απόκτηση των ανωτέρω 1.355.000 µετοχών θα µπορεί να γίνει κατά τον µήνα ∆εκέµβριο εκάστου των ετών 2004, 2005 
και 2006, άπαξ κάθε έτος είτε εν όλω είτε εν µέρει κατά την επιλογή κάθε δικαιούχου. 

 
Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα υπέρ των µελών των διοικητικών συµβουλίων ή των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευόµενων 
εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους, ούτε έχουν χορηγηθεί τέτοια µε αποφάσεις των γενικών 
συνελεύσεων των µετόχων τους, ούτε παρέχονται λόγω της συγχωνεύσεως.       
 
 

4.3 Λόγοι Συγχώνευσης     
 
Οι διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
«Επενδύσεις Αναπτύξεως Ανώνυµος Εταιρεία» αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση των εν λόγω εταιρειών. 
 
Την πρόθεση τους να προχωρήσουν στη συγχώνευση αυτή, οι ανωτέρω διοικήσεις την είχαν ανακοινώσει την 6η 
Νοεµβρίου 2002, η δε έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε την 21η Απριλίου 2003.  Η 
αρχικώς προταθείσα (στις 6.11.2002) σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ προς τις νέες 
µετοχές της Τράπεζας (δηλαδή 6,7 µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ προς 1 νέα µετοχή της Τράπεζας ) 
αναπροσαρµόσθηκε σε 6,4 µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ προς 1 νέα µετοχή της Τράπεζας, λόγω του ότι η 
συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα είχε ολοκληρωθεί µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και, 
συνεπώς, δεν θα ήταν δυνατόν οι µέτοχοι της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ να λάβουν µέρισµα από τα κέρδη χρήσεως 
2002 της Τράπεζας, γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισµό της ανωτέρω αρχικώς προταθείσας 
σχέσης.  
 
Στην απόφασή τους αυτή οι ανωτέρω διοικήσεις κατέληξαν εκτιµώντας τις συνθήκες του κλάδου των εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις προοπτικές τους αλλά και την χρηµατιστηριακή συγκυρία. Συγκεκριµένα, οι διοικήσεις 
έλαβαν υπόψη: 

 
Α)  Τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, όπως έχουν διαµορφωθεί για µακρό χρονικό διάστηµα, και οι οποίες δεν 

διαφαίνεται ότι θα µεταβληθούν στο άµεσο µέλλον: Ειδικότερα, η συνεχιζόµενη πτωτική πορεία των τιµών των 
µετοχών, αλλά και των λοιπών κινητών αξιών, η οποία διαπιστώνεται τόσο στο επίπεδο της ελληνικής αγοράς κινητών 
αξιών όσο και στο επίπεδο των αλλοδαπών οργανωµένων αγορών, έχει ασκήσει σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στον 
κλάδο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τα διαθέσιµα των οποίων επενδύονται σε τέτοιες αξίες. Επιπρόσθετα, 
εξαιτίας αυτής της παρατεταµένης χρηµατιστηριακής κρίσης, οι µετοχές των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
σχεδόν στο σύνολό τους, διαπραγµατεύονται σε σηµαντικότατη έκπτωση («discount») σε σχέση µε την εσωτερική τους 
αξία.  
Η µετοχή της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., όπως και οι µετοχές όλων των εταιρειών του κλάδου, διαπραγµατεύεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους 2002 όσο και τους πρώτους µήνες του 2003 µε υψηλό discount. Ο µέσος όρος discount της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. κατά το 2002 ήταν -28,48%, ενώ κατά την περίοδο 1/1 έως και 30/4/2003 ο µέσος όρος 
discount της µετοχής διαµορφώθηκε σε –26,34%. Με την προτεινόµενη συγχώνευση εξουδετερώνεται το discount αυτό, 
προς όφελος των µετόχων των δύο εταιρειών. Οι µέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα επωφεληθούν 
µέρους του discount αυτού, ενώ το υπόλοιπο θα το καρπωθούν οι µέτοχοι της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., οι οποίοι θα 
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ανταλλάξουν τις µετοχές τους µε µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που είναι µία από τις µεγαλύτερες σε 
κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χ.Α., µε σηµαντικό βάρος στους σχετικούς χρηµατιστηριακούς δείκτες, υψηλή 
εµπορευσιµότητα και προοπτικές.  
 
Επίσης, οι µέτοχοι των δύο εταιρειών θα µπορούν να επωφεληθούν και από κάθε άνοδο των τιµών των µετοχών στο 
χρηµατιστήριο σε σχέση µε τα τρέχοντα ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Η συγχώνευση αυτή αντανακλά την εµπιστοσύνη της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στην ελληνική κεφαλαιαγορά και τις µακροχρόνιες προοπτικές των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 
 

 
Β)  Τις οικονοµίες κλίµακας που θα δηµιουργηθούν µε το νέο σχήµα, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση: Τόσο η 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E όσο και η Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. διαθέτουν ισχυρότατες οµάδες στελεχών µε 
σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ιστορικά ικανοποιητική επενδυτική 
πορεία. Με τη συγχώνευση αυτή, η δυναµική και τεχνογνωσία των οµάδων αυτών θα συνενωθεί δηµιουργώντας 
πολλαπλάσιες οικονοµίες κλίµακας και εύρους στην ενιαία µονάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα δηµιουργηθεί, η 
οποία θα είναι ενισχυµένη τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε τεχνογνωσία. 

 
Γ)  Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ενδυνάµωση ενός τραπεζικού οργανισµού µε κυρίαρχη θέση στον κλάδο των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E, ενισχυµένη από τη συγχώνευση, τόσο ως προς 
τη θέση της στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά, όσο και ως προς την κεφαλαιακή της επάρκεια, θα συνεχίσει να 
παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

  
Το ενιαίο χαρτοφυλάκιο που θα δηµιουργηθεί είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στο ευρύ φάσµα προϊόντων της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην κεφαλαιαγορά, ως κυρίαρχου market maker καθώς και 
ηγέτη στην αγορά παραγώγων. 

 
∆)  Την ενίσχυση της  κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
 

 

4.4  Καθορισµός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών 
 
4.4.1  Μέθοδοι Καθορισµού της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών 
 
Προκειµένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής των µετοχών, ελήφθη υπόψη η σχέση ανάµεσα στη συνολική αξία των 
δύο εταιρειών στις 30.4.2003, καθώς επίσης και η από 19.5.03 αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E λόγω δωρεάν διανοµής µετοχών στο προσωπικό µε κεφαλαιοποίηση κερδών της  χρήσης 2002. Για 
τον υπολογισµό της συνολικής αξίας κάθε εταιρείας, εφαρµόσθηκαν περισσότερες της µίας µέθοδοι αποτίµησης και το 
τελικό αποτέλεσµα εξήχθη αφού ελήφθη υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. 
 
Ειδικότερα, εφαρµόσθηκαν οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης: 
 
α) Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 
β) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 
γ) Συγκρίσιµων Συναλλαγών 
δ) Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης 

 
 

Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω προέκυψαν τα εξής, σύµφωνα µε τις εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της 
απορροφώσας και της απορροφώµενης:  

 
Α. Μέθοδος Χρηµατιστηριακής αξίας  

Για την εκτίµηση των αξιών των δύο εταιρειών βάσει των χρηµατιστηριακών τιµών των µετοχών τους, οι οποίες είναι 
εισηγµένες στο Χ.Α., ελήφθη υπόψη η εξέλιξη της τιµής των µετοχών τους κατά την περίοδο µεταξύ της 7ης Νοεµβρίου  
2001 και της 21ης Απριλίου 2003 (ηµέρας που ανακοινώθηκε η απόφαση των ∆ιοικήσεων των εταιρειών της έναρξης 
διαδικασίας συγχώνευσης). Η µέθοδος αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη δεδοµένου ότι οι µετοχές και των δύο 
συγχωνευόµενων εταιρειών έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. επί ικανό χρονικό διάστηµα και 
επί πλέον παρουσιάζουν ικανοποιητική διασπορά. Με βάση τη µέθοδο αυτή, προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. προς την αξία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E είναι µεταξύ 1 προς 74 και 1 
προς 85,4.  



   

     
      
  

44

Η εκτίµηση της Deloitte & Touche είναι µεταξύ 1 προς 67,15 και 1 προς 85,39. 
Η εκτίµηση της  KPMG είναι µεταξύ 1 προς 74,00 και 1 προς 101,08.  

 
Β. Μέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών (µερισµάτων) στους µετόχους  

 Η µέθοδος αυτή εξετάζει τη δυνατότητα µιας επιχείρησης να δηµιουργεί ελεύθερες ταµειακές ροές για τους µετόχους 
της και θεωρείται διεθνώς ως η πιο αποδεκτή και ενδεδειγµένη µέθοδος επειδή ελέγχει την ορθότητα της αποτίµησης 
που προκύπτει από τη χρηµατιστηριακή αξία. Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε ως προς την Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E  βάσει αξιόπιστων, στο µέτρο του εφικτού, προϋπολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων για τις 
περιόδους 2003-2007, λαµβάνοντας υπόψη το βασίµως πιθανολογούµενο προεξοφλητικό επιτόκιο και την ελεύθερη 
µερισµατική απόδοση προς τους µετόχους. Η µέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών δεν έχει εφαρµογή 
σε περιπτώσεις εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, όπως η Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. Για τον λόγο αυτό, για την 
εύρεση της σχέσης αξιών χρησιµοποιήσαµε αφενός τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν για την Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E µε βάση αυτή τη µέθοδο, αφετέρου δε, την αναµορφωµένη καθαρή θέση της Επενδύσεις Αναπτύξεως 
Α.Ε. Με βάση τη µέθοδο αυτή, και σύµφωνα µε όσα περιγράφονται ανωτέρω, προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. προς την αξία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E  είναι µεταξύ 1 προς 68 και 1 
προς 76,6. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Deloitte & Touche είναι µεταξύ 1 προς 67,96 και 1 προς 76,64, ενώ σύµφωνα 
µε την εκτίµηση της KPMG, είναι µεταξύ 1 προς  67,73  και 1 προς 88,50. 

 
Γ.   Μέθοδος Συγκρίσιµων Συναλλαγών 

 Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθόδου εξετάστηκαν πρόσφατες αγοραπωλησίες µεγάλων πακέτων µετοχών εταιρειών 
που είναι συγκρίσιµες µε τις αποτιµόµενες. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρχαν τέτοιες συναλλαγές σε εταιρείες συγκρίσιµες µε 
την Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., για την εφαρµογή της µεθόδου χρησιµοποιήθηκε η αναµορφωµένη καθαρή θέση της 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, εξετάσθηκαν διάφοροι διεθνώς αποδεκτοί 
δείκτες όπως αξία / κέρδη προ φόρων, αξία / κέρδη µετά φόρους, αξία / καθαρή θέση. Με βάση τη µέθοδο αυτή, 
προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. προς την αξία της  Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E  είναι µεταξύ 1 προς 59,98. 
Η εκτίµηση της Deloitte & Touche είναι µεταξύ 1 προς 56,38 και 1 προς 63,58. 
Η εκτίµηση της  KPMG είναι µεταξύ 1 προς 58,62 και 1 προς 72,12.  

 
 

∆. Μέθοδος Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης  
 Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, ελήφθησαν υπόψη όλες οι αναπροσαρµογές που κρίθηκαν απαραίτητο να 

γίνουν (όπως π.χ. αναπροσαρµογή στην αξία του χαρτοφυλακίου των µετοχών). Με βάση τη µέθοδο αυτή, προκύπτει 
ότι η σχέση της αξίας της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. προς την αξία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E είναι 
1 προς 33,97. Στην ίδια εκτίµηση καταλήγει και η Deloitte &Touche, ενώ σύµφωνα µε την εκτίµηση της KPMG, είναι 
µεταξύ 1 προς  42,50  και 1 προς 43,60. 
  
 

 
 
 

4.4.1.1  Γνωµοδότηση κατ΄άρθρο Α.1.5. της Απόφασης 94 / 13.2.2003 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σχετικά µε την 
προτεινόµενη Συγχώνευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», µε Απορρόφηση της 
«ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.» , του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  κου Μ. Χατζηπαύλου της Deloitte & 
Touche 
 

 
1.0 Εισαγωγή 
 
1.1 Σε εκτέλεση της από 6ης Μαΐου 2003 εντολής που µας δόθηκε µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., προβήκαµε µεταξύ άλλων στις παρακάτω ενέργειες: 
 

α. διαπιστώσαµε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS 
A.E. (κατωτέρω και “EUROBANK” ή “η Απορροφούσα”), η οποία πρόκειται να συγχωνευθεί δια απορροφήσεως 
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της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. (κατωτέρω και “ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ” ή “η 
Απορροφώµενη”), εφεξής από κοινού αναφερόµενες και ως “Εταιρίες”, 

 
β. ελέγξαµε το από 23 Ιουνίου 2003 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε. δια απορροφήσεως της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., και 
 

γ. διενεργήσαµε αποτίµηση των Εταιριών µε ηµεροµηνία αποτίµησης την 30η Απριλίου 2003, ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, και  

 
δ. ∆ιατυπώσαµε δια της έκθεσής µας µε ηµεροµηνία 25 Ιουνίου 2003 τη γνώµη µας για το δίκαιο  και λογικό 

(Fairness Opinion) της προτεινόµενης από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιριών σχέσης ανταλλαγής των 
µετοχών, όπως αυτή περιγράφεται στο από 23 Ιουνίου 2003 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 

 
1.2 Στα πλαίσια της εργασίας µας και της αποτίµησης των δύο Εταιριών, εξετάσαµε τα συγκριτικά οικονοµικά τους µεγέθη 

και αξιολογήσαµε µεταξύ άλλων και τα εξής: 
 

α. τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόµενης συγχώνευσης, 

β. το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις µακροοικονοµικές συνθήκες των κλάδων στους οποίους 
δραστηριοποιούνται, 

γ. τους κυριότερους παράγοντες και τις σχετικές τάσεις που επηρέασαν τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία και 
µεγέθη των δύο Εταιριών, 

δ. την οικονοµική θέση της κάθε Εταιρίας κατά την 30η Απριλίου 2003, ήτοι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού, 

ε. στοιχεία από δηµοσιευµένες και άλλες πηγές, καθώς και πληροφορίες που µας δόθηκαν από τις ∆ιοικήσεις των 
Εταιριών, 

στ. στοιχεία που προέκυψαν από συζητήσεις που είχαµε µε στελέχη των Εταιριών σχετικά µε τη θέση και τις 
προοπτικές της κάθε Εταιρίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται, 

 ζ.  τους οικονοµικούς όρους συγκρίσιµων πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών που      
δραστηριοποιούνται στους ίδιους κλάδους µε τις υπό αποτίµηση Εταιρίες, 

η. λοιπές πληροφορίες, µελέτες και αναλύσεις, καθώς και χρηµατοοικονοµικούς και χρηµατιστηριακούς δείκτες που 
θεωρήσαµε συναφείς και κατάλληλους για τους σκοπούς της διαµόρφωσης της γνώµης µας, 

θ.  την χρηµατιστηριακή πορεία και κεφαλαιοποίηση των Εταιριών κατά τους τελευταίους µήνες. 
 
 

2.0  ∆ιαπίστωση Λογιστικής Αξίας 
 
∆ιαπιστώσαµε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούσας, προκύπτει από τους λογαριασµούς του 
Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30ης Απριλίου 2003 και συµφωνεί µε τα κατά την ηµεροµηνία εκείνη τηρούµενα από την 
EUROBANK βιβλία και στοιχεία. 
 
3.0  Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών 
 
3.1 Για τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Εταιριών, διενεργήσαµε αποτίµηση της αξίας κάθε µίας από 

τις συγχωνευόµενες Εταιρίες, ήτοι της Απορροφούσας EUROBANK και της Απορροφώµενης ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.  

 



   

     
      
  

46

3.2 Η αποτίµηση αυτή έγινε σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το 
τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Τόσο η 
καταλληλότητα των µεθόδων που υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές, είναι οι 
ενδεδειγµένες και εύλογες, κατά την άποψή µας, για την συγκεκριµένη περίπτωση.  

 
3.3 Η έκθεση της γνώµης µας για το δίκαιο και λογικό της σχέσης αξιών βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και 

σε πληροφορίες και στοιχεία που µας δόθηκαν από τις ∆ιοικήσεις των υπό συγχώνευση Εταιριών, οι οποίες µας 
διαβεβαίωσαν ότι είναι ακριβή και πλήρη.  

 
3.4 Στο συγκεκριµένο έργο, εφαρµόσθηκαν ειδικότερα οι κάτωθι διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης: 

α. Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 

β. Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών  

γ. ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς 

δ. Συγκρίσιµων Συναλλαγών 

ε. Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης * 
 

Όσον αφορά στην αποτίµηση της EUROBANK χρησιµοποιήθηκαν όλες οι παραπάνω µέθοδοι. Όσον αφορά στην 
αποτίµηση της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι α) Χρηµατιστηριακής Αξίας 
(Κεφαλαιοποίησης) και ε) Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης καθ’ ότι οι άλλες µέθοδοι δεν κρίθηκαν δόκιµες για να 
χρησιµοποιηθούν στην συγκεκριµένη περίπτωση. Κατά τη σύγκριση ανά µέθοδο που ακολουθεί, το αποτέλεσµα της 
αποτίµησης της EUROBANK που προκύπτει από την εφαρµογή των µεθόδων β) Προεξόφλησης Μελλοντικών 
Ταµειακών Ροών, γ) ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς και δ) Συγκρίσιµων Συναλλαγών, συγκρίθηκε µε το αποτέλεσµα της 
αποτίµησης της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, όπως αυτό προέκυψε µε την εφαρµογή της µεθόδου της 
Αναµορφωµένης Καθαρής θέσης κατά την 30η Απριλίου 2003. 

 
 

3.4.α Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 
 

Εισαγωγή 

Στην περίπτωση αποτίµησης εισηγµένων σε χρηµατιστήρια αξιών εταιριών, δεν µπορεί να παραλειφθεί κατά 
την αποτίµηση και η χρηµατιστηριακή τους αξία (κεφαλαιοποίηση). Λόγω του γεγονότος ότι η 
χρηµατιστηριακή αξία µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο µπορεί να παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, 
ακόµα και κατά τη διάρκεια σχετικά µικρών χρονικών διαστηµάτων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, εκτός 
από την χρηµατιστηριακή αξία που έχει µια εταιρία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης, και ο µέσος όρος της 
χρηµατιστηριακής της αξίας σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, τα οποία µπορεί να είναι ένας, δύο ή και 
περισσότεροι µήνες. 

 
Σχολιασµός Παραδοχών 

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση 
των Εταιριών σε διάφορα χρονικά διαστήµατα (ενδεικτικά: κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
συγχώνευσης, κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, µέσος όρος τιµών κλεισίµατος έκαστης 
µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) 15 ηµέρες 1, 3, 6, 9 και 12 µήνες πριν την ανακοίνωση της 

                                                 
* Για την EUROBANK, ορίζεται σαν τα ίδια κεφάλαια, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό της 30/4/2003, πλέον η επίδραση των όποιων 
σηµειώσεων και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών σε αυτά, πλέον τα όποια κέρδη / ζηµίες της περιόδου 1/1/2003 – 30/4/2003. 
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συναλλαγής). Για τον υπολογισµό των αντίστοιχων χρηµατιστηριακών αξιών (κεφαλαιοποιήσεων) των 
Εταιριών, λήφθηκε υπόψη ο αριθµός των εκδοθεισών µετοχών και οι αντίστοιχες τιµές κλεισίµατος (ή µέσος 
όρος αυτών) των µετοχών στο Χ.Α.  

 
Οι κυριότερες παραδοχές που έγιναν για τη µέθοδο αυτή είναι ότι:  

α. υπάρχει επαρκής διασπορά των µετοχών των Εταιριών (free float), 

β. οι µετοχές των Εταιριών διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο για επαρκές χρονικό διάστηµα, 

γ. υπάρχει επαρκής διαπραγµάτευση των µετοχών (όγκος συναλλαγών) των Εταιριών στο 
χρηµατιστήριο (liquidity), 

δ. δεν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των τιµών των µετοχών των Εταιρειών, 

ε. οι επενδυτές έχουν ίση και επαρκή πληροφόρηση για τις Εταιρίες. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία  και παραδοχές µας επιτρέπουν να εξάγουµε συµπεράσµατα από την εφαρµογή της 
µεθόδου αυτής. 

 
3.4.β Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 

 
Εισαγωγή 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των 
µελλοντικών ταµειακών ροών προς τους µετόχους της. Η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών 
προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, τις εξής αναλύσεις: εσόδων, εξόδων, κεφαλαιουχικών επενδύσεων, κεφαλαιακής 
δοµής και υπολειµµατικής αξίας.  
 

Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω αναλύσεων, γίνεται πρόβλεψη των αναµενόµενων ταµειακών ροών 
από τη λειτουργία της επιχείρησης για ένα συγκεκριµένο µελλοντικό χρονικό διάστηµα. Οι ταµειακές ροές 
προεξοφλούνται µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο και προσδιορίζεται η παρούσα τους αξία. Επίσης, 
υπολογίζεται η υπολειµµατική αξία της επιχείρησης στο τέλος του παραπάνω χρονικού διαστήµατος για το 
οποίο γίνονται προβλέψεις και προεξοφλείται και αυτή για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. Τέλος, η 
παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας. 
 
Σχολιασµός Παραδοχών 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε µόνο για την αποτίµηση της EUROBANK, καθώς δεν είναι δόκιµη η χρήση 
της µεθόδου αυτής για την αποτίµηση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 
 
Αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια. Το Σενάριο της ∆ιοίκησης και ένα Εναλλακτικό Σενάριο, στο οποίο, 
έγιναν ορισµένες αναπροσαρµογές σε ορισµένα από τα προβλεπόµενα µεγέθη της EUROBANK, κατά την 
κρίση µας. 
 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για να διαπιστωθεί η επίδραση που θα έχουν στα 
αποτελέσµατα αποτίµησης, διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια που µπορεί να ισχύουν, καθώς και µεταβολές 
στο προβλεπόµενο καθαρό περιθώριο τόκων της EUROBANK. 

 
3.4.γ Μέθοδος ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς 

 
Εισαγωγή 
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Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία µίας εταιρίας συγκρίνοντάς την µε την αποτίµηση οµοειδών εταιριών, 
των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια και πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και 
κριτήρια συγκρισιµότητας. 
 
Σχολιασµός Παραδοχών 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε µόνο για την EUROBANK, καθώς βάσει της διεθνούς πρακτικής, δεν 
κρίθηκε δόκιµο να χρησιµοποιηθεί για την ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 
 
Όσον αφορά τη χρήση της µεθόδου αυτής για την EUROBANK, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για µεγάλες 
ελληνικές τράπεζες αντίστοιχου µεγέθους, καθώς επίσης και για τράπεζες του εξωτερικού. Κρίθηκε όµως 
σκόπιµο, καθώς η EUROBANK είναι εισηγµένη στο Χ.Α. και αποτιµάται σε καθηµερινή βάση από τους 
επενδυτές, να µην δοθεί βαρύτητα στην αποτίµηση που προκύπτει µε βάση το δείγµα των ελληνικών τραπεζών 
στα πλαίσια της παρούσας µεθόδου. Έτσι, µε βάση το δείγµα διεθνών τραπεζών, κυρίως από χώρες της Νότιας 
Ευρώπης (π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) προσδιορίστηκαν ορισµένοι χρηµατιστηριακοί πολλαπλασιαστές 
(δείκτες) όπως Χρηµατιστηριακή Αξία προς Καθαρά Κέρδη, Χρηµατιστηριακή Αξία προς Σύνολο 
Ενεργητικού και Χρηµατιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια. Οι πολλαπλασιαστές αυτοί εφαρµόστηκαν στη 
συνέχεια στα οικονοµικά µεγέθη της EUROBANK µε ηµεροµηνία 31.3.2003. Όσον αφορά στον δείκτη 
Χρηµατιστηριακή Αξία προς Καθαρά Κέρδη, ως Καθαρά Κέρδη της EUROBANK λήφθηκαν υπόψη αυτά της 
δωδεκάµηνης περιόδου και έληξε την 31η Μαρτίου 2003 (last 12 months trailing). 

 
 

3.4.δ Μέθοδος Συγκρίσιµων Συναλλαγών 
 
Εισαγωγή 

Η µέθοδος των συγκρίσιµων συναλλαγών προσδιορίζει την αξία µιας εταιρίας συγκρίνοντας την υπό µελέτη 
εταιρία µε τις αποτιµήσεις παρόµοιων εταιριών των οποίων σηµαντικά πακέτα µετοχών υπήρξαν αντικείµενο 
σχετικά πρόσφατων αγοραπωλησιών. 
 
Σχολιασµός Παραδοχών 

Η µέθοδος αυτή, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε µόνο για την αποτίµηση της EUROBANK. Όσον 
αφορά αυτή τη µέθοδο, συγκεντρώθηκαν στοιχεία τόσο από ελληνικές συναλλαγές σε τραπεζικά ιδρύµατα όσο 
και από διεθνείς συναλλαγές. Μετά την επισκόπηση των συναλλαγών που επισηµάνθηκαν, οι συναλλαγές που 
αφορούσαν ελληνικές τράπεζες δεν κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της αξίας της 
EUROBANK, γιατί πραγµατοποιήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο 1998 – 2000 και δεν υπάρχουν σχετικά 
πρόσφατες συγκρίσιµες συναλλαγές. Όσον αφορά το δείγµα συναλλαγών που αφορούσαν τράπεζες του 
εξωτερικού, προσδιορίστηκαν και πάλι οι δείκτες Αξία Τράπεζας προς Ίδια Κεφάλαια, Αξία Τράπεζας προς 
Σύνολο Ενεργητικού και Αξία Τράπεζας προς Κέρδη µετά Φόρων, ενώ όπως και στην προηγούµενη µέθοδο, 
χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία της EUROBANK µε 31.3.2003. Τέλος, έγιναν κατά την 
κρίση µας ορισµένες αναπροσαρµογές στα αποτελέσµατα αποτίµησης λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο της 
παρούσας συναλλαγής (συγχώνευση). 

 
3.4.ε Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 

 
Εισαγωγή 
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Η µέθοδος της αναµορφωµένης καθαρής θέσης είναι µια στατική µέθοδος αποτίµησης της αξίας µίας εταιρίας 
και βασίζεται στον Ισολογισµό της εταιρίας κάποιας πρόσφατης ηµεροµηνίας, στα Ίδια Κεφάλαια του οποίου 
εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, ορισµένες αναπροσαρµογές. 
 
Σχολιασµός Παραδοχών 

Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, λήφθηκαν υπόψη οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί των Εταιριών µε 
ηµεροµηνία 30.4.2003 (ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού) και έγιναν ορισµένες αναπροσαρµογές 
που κρίθηκαν απαραίτητες βάσει των σηµειώσεων των ∆ιοικήσεων των δύο Εταιριών, καθώς επίσης των 
παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, λήφθηκε 
υπόψη κατά τον υπολογισµό των αξιών και οι ίδιες µετοχές που διαθέτουν οι Εταιρίες κατά τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. 

 
3.5 Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ενδεικτικό εύρος σχέσης αξιών EUROBANK προς ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

που προκύπτει ανά µέθοδο, έχει ως εξής: 
 

Μέθοδος Ενδεικτικό Εύρος Σχέσης Αξιών 

 EUROBANK προς  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

α)  Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 67,15 έως 85,39 προς 1 

β)  Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 67,96 έως 76,64 προς 1 

γ)  ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς 55,33 έως 62,39 προς 1 

δ)  Συγκρίσιµων Συναλλαγών 56,38 έως 63,58 προς 1 

ε)  Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης 33,97 προς 1 

 
 
3.6 ∆υσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών δεν προέκυψαν.  
3.7 Σταθµίζοντας τα αποτελέσµατα αποτίµησης ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου και πιο συγκεκριµένα 

δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις µεθόδους   (α) της Χρηµατιστηριακής Αξίας και (β) της Προεξόφλησης Μελλοντικών 
Ταµειακών Ροών, προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ EUROBANK και ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ: 

 

62,46 έως 79,43 προς 1 (EUROBANK προς ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ). 

 
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσµα των αντίστοιχων αξιών, κατά τον υπολογισµό του λόγου ανταλλαγής µετοχών, 
λήφθηκαν υπόψη και τα εξής: 

α. ότι το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK, δυνάµει της από 19.05.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, 
αυξήθηκε κατά € 3.034.500, µε την έκδοση 1.050.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 2,89 η καθεµία, 
συνεπεία κεφαλαιοποίησης ισόποσου προς την αύξηση µέρους των κερδών της χρήσης 2002 και διάθεσης των 
νέων µετοχών στο προσωπικό και τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,  

β. οι λοιπές ενέργειες που καταγράφονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 
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4.0  Έλεγχος του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης  

 
Ελέγξαµε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των 
µετοχών είναι δίκαιη και λογική και ότι προκύπτει από την εκτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών που 
διενεργήσαµε. 
 
 
5.0  Συµπεράσµατα 
 
5.1 Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο Εταιριών προτείνουν σχέση ανταλλαγής των µετοχών της Απορροφούσας, µετά την 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης, (περαιτέρω «Νέες Μετοχές») µε τις προ της συγχώνευσης ανταλλάξιµες µετοχές (όπως 
αυτές ορίζονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης) των EUROBANK και ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (περαιτέρω 
«Παλαιές Μετοχές»), ως ακολούθως: 

 
α. Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές της EUROBANK θα αντιστοιχεί προς µία (1) Νέα Μετοχή. 
 
β. Κάθε 6,4 από τις Παλαιές Μετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ θα αντιστοιχούν προς µία (1) Νέα 

Μετοχή. 
 

Τα κλασµατικά δικαιώµατα δεν δηµιουργούν δικαίωµα σε λήψη κλάσµατος µετοχής αλλά αθροίζονται για τη δηµιουργία 
ακέραιου αριθµού, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το ∆.Σ. της EUROBANK, το οποίο, κατ’ εξουσιοδότηση της 
Γενικής Συνέλευσης, θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες ανταλλαγής των µετοχών. 

 
5.2 Η προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιριών σχέση ανταλλαγής µετοχών υποδηλώνει σχέση αξιών 

EUROBANK προς ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 68,772 προς 1. Η σχέση αυτή εµπίπτει µέσα στο εύρος της σχέσης 
αξιών που προέκυψε από τις αποτιµήσεις που διενεργήσαµε και εποµένως η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι 
δίκαιη και λογική. 

 
6.0  Επίπτωση της Προτεινόµενης Συγχώνευσης στην µετά τη συγχώνευση Περιουσιακή και Οικονοµική 

∆ιάρθρωση της Απορροφούσας 
 

Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού και οι pro forma Οικονοµικές Καταστάσεις (µετά τη συνένωσή της µε την 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ) της 30ης Απριλίου 2003 της Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., 
επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης. Με βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει ότι: 

α. Τα Ίδια Κεφάλαια της Απορροφούσας εταιρίας θα αυξηθούν κατά 1,6% περίπου επί των αντίστοιχων στοιχείων 
της προ της συγχώνευσης, µε συνέπεια την επιπλέον ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.  

    β. Το ύψος του λογαριασµού Χρεογράφων της EUROBANK θα αυξηθεί κατά περίπου 0,7% σε σχέση µε το υπόλοιπο  
προ της συγχώνευσης,  ήτοι από € 6.039 εκατ. σε € 6.082 εκατ. 

    γ. Τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ προέρχονται στο σύνολό τους από προσόδους 
χαρτοφυλακίου και κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων, καθώς είναι εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό τις 
επενδύσεις σε κινητές αξίες. Κατ’ επέκταση, η πρόβλεψη της επίπτωσης της συγχώνευσης στα µελλοντικά 
αποτελέσµατα της Απορροφούσας δεν µπορεί να εκτιµηθεί. 
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4.4.1.2 Γνωµοδότηση κατ΄άρθρο Α.1.5. της Απόφασης 94/13.2.2003 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, για την 
προτεινόµενη Συγχώνευση µε Απορρόφηση  της ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕΕΧ» από την ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 
ERGASIAS ΑΕ», του Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή  κου Γ. Χαραλάµπους της KPMG  Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές 
Α.Ε.  
 

 

    
1    Εισαγωγή 
 

Σε εκτέλεση της από 12 Μαΐου 2003 εντολής που µας δόθηκε από την ΕΠΑΝ, προβήκαµε, εκτός των άλλων, στις παρακάτω 
ενέργειες: 
α) τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώµενης, 
β) τη διενέργεια αποτίµησης της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης µε ηµεροµηνία αποτίµησης την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, 30 Απριλίου 2003,   
γ)  τη διατύπωση γνώµης (Fairness Opinion) ως προς το εάν η σχέση ανταλλαγής των µετοχών που προτείνουν τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών είναι δίκαιη και λογική, και 
δ) τον έλεγχο του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης,  
 

 
2    ∆ιαπίστωση Λογιστικής Αξίας    

 
∆ιαπιστώσαµε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώµενης προκύπτει από τους λογαριασµούς 
του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30 Απριλίου 2003 και συµφωνεί µε τα τηρούµενα από την ΕΠΑΝ βιβλία. 

 
3     Αποτίµηση Εταιρειών 

 
Για τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών προβήκαµε σε εκτίµηση της αξίας κάθε µίας από τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες, ήτοι της Απορροφώµενης και της Απορροφώσας. 
 
Η αποτίµηση αυτή έγινε σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό 
αποτέλεσµα εξήχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου.  Τόσο η καταλληλότητα των 
µεθόδων που υιοθετήθηκαν για την συγκεκριµένη περίπτωση όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές 
είναι οι ενδεδειγµένες και λογικές για την περίπτωση.  
 
Η έκθεση γνώµης για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής µετοχών βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, και 
σε στοιχεία που µας παραδόθηκαν από τις ∆ιοικήσεις των υπό συγχώνευση εταιρειών, οι οποίες µας διαβεβαίωσαν ότι είναι 
ακριβή και πλήρη.  Επιπλέον βασιστήκαµε σε πληροφορίες σχετικά µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον,  τις τάσεις της 
τραπεζικής αγοράς και τις προοπτικές των δύο εταιρειών.  
 
Οι βασικές παραδοχές που διέπουν τις αποτιµήσεις των δύο εταιρειών είναι ότι αυτές συνεχίζουν: 
 

 απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους (going concern basis) 
 ανεξάρτητα τη λειτουργία τους (stand alone basis) 

 
3.1 Μεθοδολογίες αποτίµησης 
 

Ειδικότερα, για την αποτίµηση της ΕΠΑΝ εφαρµόσθηκαν οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µεθοδολογίες αποτίµησης: 
 
α) Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης  
 
β) Συγκρίσιµων εταιρειών  
 
γ)   Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης)  
 
Για την αποτίµηση της EFG εφαρµόσθηκαν οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µεθοδολογίες αποτίµησης: 
 
α) Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης  

 



   

     
      
  

52

β) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Μερισµάτων) 
γ) Συγκρίσιµων Συναλλαγών 
  
δ) Συγκρίσιµων Εταιρειών 
 
ε)     Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 

 
3.2  Παραδοχές µεθοδολογιών αποτίµησης ΕΠΑΝ 
3.2.1  Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 
 

Για την Αναµόρφωση της Καθαρής Θέσης  της ΕΠΑΝ εξετάστηκε ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της 30 Απριλίου 
2003 καθώς και τα αποτελέσµατα του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές. 
 

3.2.2 Συγκρίσιµες Εταιρείες 
 

Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας των συγκρίσιµων εταιρειών εξετάστηκε η µέση έκπτωση στην καθαρή αξία 
ενεργητικού µε την οποία διαπραγµατεύονται αντίστοιχες εταιρείες στο ΧΑ. 
   

3.2.3 Χρηµατιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση) 
 

Για τον υπολογισµό της Κεφαλαιοποίησης της ΕΠΑΝ εξετάστηκαν οι µέσες τιµές κλεισίµατος για διάφορα χρονικά 
διαστήµατα τόσο προ όσο και µετά τις 6 Νοεµβρίου 2002, ηµεροµηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η απορρόφηση από 
την EFG.   
  

3.3 Παραδοχές µεθοδολογιών αποτίµησης EFG 
3.3.1 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 
 

Για την Αναµόρφωση της Καθαρής Θέσης  της EFG εξετάστηκε ο Ισολογισµός της  31 ∆εκεµβρίου 2002 σε σχέση µε τις 
παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και τις σηµειώσεις της ∆ιοίκησης καθώς και ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της 
30 Απριλίου 2003. 
 

3.3.2 Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Μερισµάτων) 

 
Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Μερισµάτων) λήφθηκαν  υπόψη 
οι προβλέψεις και οι παραδοχές της ∆ιοίκησης της EFG, υπό το ισχύον λειτουργικό περιβάλλον, τις οποίες ελέγξαµε ως 
προς τη λογικότητα.   
 
Οι κυριότερες παραδοχές έχουν ως εξής: 
 

 Σταδιακή σύγκλιση του όγκου της τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα µε τις αντίστοιχες αγορές των υπόλοιπων κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 Σταδιακή µείωση των περιθωρίων επιτοκίου ανά τύπο δανείου στα αντίστοιχα επίπεδα  των υπόλοιπων κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 Μείωση των προµηθειών από τραπεζικές συναλλαγές. 
 Σταδιακή αύξηση του όγκου των αµοιβαίων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 
 Σταδιακή µείωση του δείκτη κόστος προς έσοδα.  

 
Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν µε επιτόκιο το οποίο αντανακλά τόσο τη χρονική αξία του χρήµατος 
όσο και τον κίνδυνο από την προβλεπόµενη δραστηριότητα της EFG.   
 
Επιπλέον, διενεργήσαµε ανάλυση σεναρίων σε βασικές παραµέτρους (π.χ. περιθώριο επιτοκίου) του χρηµατοοικονοµικού 
µοντέλου ώστε να εξετάσουµε την ευαισθησία της εκτιµώµενης αξίας σε αυτές τις παραµέτρους. 
 

3.3.3 Συγκρίσιµων Συναλλαγών 
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Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας των δεικτών Συγκρίσιµων Συναλλαγών εξετάστηκαν στοιχεία από πρόσφατες 
συγχωνεύσεις / εξαγορές συγκρίσιµων εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  Οι δείκτες που 
υπολογίστηκαν, όπως π.χ.  Κεφαλαιοποίηση / Κέρδη, Κεφαλαιοποίηση / Συν. Ενεργητικού και Κεφαλαιοποίηση / Ίδια 
Κεφάλαια είναι γενικά αποδεκτοί για αποτιµήσεις τραπεζών.  
 

3.3.4  Συγκρίσιµων Εταιρειών 

 
Για την εφαρµογή  της µεθοδολογίας των δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιµων Εταιρειών χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα 
συγκρίσιµων εµπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι µετοχές των οποίων 
διαπραγµατεύονται σε κάποιο χρηµατιστήριο.    Οι δείκτες που υπολογίστηκαν, όπως π.χ.  Κεφαλαιοποίηση / Καθαρά 
Έσοδα από Τόκους και Κεφαλαιοποίηση / Ίδια Κεφάλαια είναι γενικά αποδεκτοί για αποτιµήσεις τραπεζών.  
 

3.3.5 Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 

 
Για τον υπολογισµό της Κεφαλαιοποίησης της EFG εξετάστηκαν οι µέσες τιµές κλεισίµατος για διάφορα χρονικά 
διαστήµατα έως τις 30 Απριλίου 2003.    
 

3.4  Επίπτωση της προτεινόµενης στην περιουσιακή και οικονοµική διάρθρωση της Απορροφώσας 
 

Η περιουσιακή και οικονοµική διάρθρωση της EFG µετά τη συγχώνευση, όπως προκύπτει από τον συνενωµένο 
Ισολογισµό ο οποίος µας καταρτίστηκε και µας παραδόθηκε από τη ∆ιοίκηση της EFG, θα επηρεαστεί ως εξής: 
 

    Αύξηση των χρεογράφων κατά 0.7% περίπου. 
 

    Αύξηση του Συνολικού Ενεργητικού κατά  0.1% περίπου. 
 

    Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 1.6% περίπου. 
 

    Μείωση των αποτελεσµάτων της EFG κατά 0.6% περίπου. 
 

 
3.5 Εύρος σχέσης αξιών 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προαναφερθέντων µεθοδολογιών αποτίµησης, προέκυψαν τα ακόλουθα 
µεγέθη σχέσης αξιών:  
 
 

 Σχέση αξιών (EFG προς ΕΠΑΝ) 
Μεθοδολογία  Ελάχιστο  Μέγιστο  
Χρηµατιστηριακή αξία 74.00 έως 101.08: 1 
Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 42.50 έως 43.60: 1 
Συγκρίσιµες συναλλαγές 58.62 έως 72.12: 1 
∆είκτες Κεφαλαιαγοράς 68.05 έως 75.22: 1 
Προεξόφληση Μερισµάτων 67.73 έως 88.50: 1 

 
Σηµειώνεται ότι για κάθε µία από τις µεθοδολογίες για τις οποίες δεν υπήρχαν αποτελέσµατα για την ΕΠΑΝ, οι σχέσεις 
αξιών µεταξύ EFG και ΕΠΑΝ που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα προσδιορίστηκαν βάσει του τελικού εύρους 
αξιών της ΕΠΑΝ στο οποίο κατέληξε η KPMG. 
 
Αξιολογώντας την αποτίµηση της κάθε εταιρείας ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθοδολογίας, και 
συγκεκριµένα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις µεθοδολογίες της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης και των δεικτών 
Κεφαλαιαγοράς συγκρίσιµων εταιρειών για την ΕΠΑΝ και  της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 
(Μερισµάτων), των συγκρίσιµων συναλλαγών και των δεικτών κεφαλαιαγοράς συγκρίσιµων εταιρειών για την EFG, 
προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ EFG και ΕΠΑΝ ως εξής: 
 

65,25 έως 84,15 προς 1 (EFG προς ΕΠΑΝ) 
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Κατά την εκτίµηση της σχέσης ανταλλαγής µετοχών, λήφθηκαν υπόψη οι λοιπές ενέργειες που καταγράφονται στο Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης και ιδίως η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της EFG βάσει της Γενικής Συνέλευσης της 19 Μαΐου 
2003. 
 
Κατά την αποτίµησή µας λήφθηκαν  υπόψη οι προβλέψεις και οι παραδοχές της ∆ιοίκησης της EFG, υπό το ισχύον 
λειτουργικό περιβάλλον, τις οποίες ελέγξαµε ως προς τη λογικότητα τους.  ∆υσχέρειες ή δυσκολίες κατά την αποτίµηση 
των συγχωνευόµενων εταιρειών και τον προσδιορισµό και εκτίµηση της σχέσεως ανταλλαγής δεν προέκυψαν. 
 

4 Έλεγχος του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης  
 

Ελέγξαµε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής µετοχών 
είναι δίκαιη και λογική και προκύπτει από την προαναφερθείσα αποτίµηση των συγχωνευόµενων Εταιρειών. 
 

5  Συµπεράσµατα 
 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών προτείνουν σχέση ανταλλαγής των µετοχών της Απορροφούσας µετά την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης (κατωτέρω «Νέες Μετοχές») µε τις προ της συγχωνεύσεως ανταλλάξιµες µετοχές της EFG 
και της ΕΠΑΝ (κατωτέρω «Παλαιές Μετοχές»), ως ακολούθως: 
 
α) Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές της EFG θα αντιστοιχεί προς µία (1) Νέα Μετοχή, και 
 
β) Κάθε έξι και τέσσερα δέκατα  (6,4) από τις Παλαιές Μετοχές της ΕΠΑΝ θα αντιστοιχούν προς µία  (1) Νέα Μετοχή 
 
Σηµείωση: τα κλασµατικά δικαιώµατα δεν δηµιουργούν δικαίωµα σε λήψη κλάσµατος µετοχής αλλά αθροίζονται για τη 
δηµιουργία ακέραιου αριθµού όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το ∆Σ της EFG, το οποίο κατ’ εξουσιοδότηση της 
Γενικής Συνέλευσης θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες ανταλλαγής των µετοχών.  
 
Κατά τη γνώµη µας, η προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών σχέση αξιών: 

 
EFG προς ΕΠΑΝ 68,772 προς 1 

 
και η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών, 
 

Παλαιές EFG προς Νέες 1 προς 1 
Παλαιές ΕΠΑΝ προς Νέες 6,4 προς 1 

 
εµπίπτουν µέσα στο εύρος της αντίστοιχης σχέσης αξιών που προέκυψε από την αποτίµηση των Εταιρειών και εποµένως 
η προτεινόµενη σχέση είναι δίκαιη και λογική σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, των άρθρων 1 
- 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920.  
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5.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

5.1 Γενικά  
 
Οι µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι ονοµαστικές, σύµφωνα µε  το άρθρο 11α παρ. 2 του Κωδ. 
Νόµου 2190/1920, εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστήριου Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυµης 
εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» και παρακολουθούνται µε καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά (άϋλες µετοχές). 
 
Οι µετοχές της Τράπεζας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας µετοχής, τα δικαιώµατα των συγκυρίων ασκούνται 
µόνο από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι µετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον  για την  εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτήν. 
 
Με την απόκτηση της µετοχής, ο µέτοχος αποδέχεται αυτοδικαίως το Καταστατικό της Τράπεζας και τις αποφάσεις των 
Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της. 
 
Όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας δικαιούνται να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Οι µέτοχοι µπορούν να 
εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα 
µίας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. 
 
∆ικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι µέτοχοι που έχουν δεσµεύσει τις µετοχές τους για τον σκοπό αυτό µε 
δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµέρα την οριζόµενη για την 
συνεδρίαση της συνέλευσης και έχουν προσκοµίσει στην Τράπεζα, εντός της ίδιας προθεσµίας, την σχετική βεβαίωση. Η 
προθεσµία αυτή ισχύει και για την κατάθεση στην Τράπεζα των εγγράφων νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων των 
µετόχων. Μέτοχοι που δεν συµµορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου µπορούν να µετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση και να ψηφίσουν µόνο µε την άδειά της. 
 
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της 
Τράπεζας πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου µε τον αριθµό των µετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόµατα 
των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό 
καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι που συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του 
προηγούµενου άρθρου.  Αν κάποιος µέτοχος ή αντιπρόσωπος µετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, µπορεί να τις 
υποβάλει µόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Το µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους µέσα σε δύο µήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 
ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου, δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους αν κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας 
χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισµό που προβλέπεται από το 
άρθρο 113 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, µετά τη διανοµή αυτή, θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του µετοχικού 
κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά των οποίων η διανοµή απαγορεύεται από τον Νόµο ή το Καταστατικό. Το 
ποσό αυτό του µετοχικού κεφαλαίου µειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόµα κληθεί να καταβληθεί. 
 
Τα µερίσµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, 
προσαυξηµένο µε τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων και τα αποθεµατικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από 
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η διανοµή και µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και τα 
ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν, σύµφωνα µε τον Νόµο ή το Καταστατικό, για το σχηµατισµό αποθεµατικών. 
 
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί, µετά την παρέλευση πενταετίας, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
 

5.2 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  
 
1.  Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ηµέρα συνεδρίας 
που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
2.  Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο 

Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής 
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ή Έκτακτης, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων 
αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία αναβολής. 

 
3.  Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η  

λήψη  αποφάσεων πάνω  στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται  µε ονοµαστική 
κλήση. 

 
4.  Ύστερα από αίτηση η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση από µετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται: 

 
α.  Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλει η Τράπεζα κατά την τελευταία διετία για 

οποιαδήποτε αιτία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Τράπεζας, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα παραπάνω πρόσωπα, ή κάθε υπάρχουσα σύµβαση, από οποιαδήποτε 
αιτία, µεταξύ της Τράπεζας και των παραπάνω προσώπων. 

 
β.  Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Τράπεζας στο µέτρο που αυτές είναι 

χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται 
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα 
πρακτικά.  

 
5.  Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση από µετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και οι οποίοι 
δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη 
Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές µε την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να 
αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.  

 
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν 

δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τράπεζας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η 
Τράπεζα, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι 
µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόµου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι καταγγελλόµενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη 
χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισµού της χρήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πράξεις αυτές τελέστηκαν. 

 
7.  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, µε τη διαδικασία 

που προβλέπει  εκάστοτε ο Νόµος να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο τον έλεγχο της Τράπεζας, εφόσον από όλη 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρµόζεται εάν η αιτούσα 
µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι µέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν 
δεσµεύσει τις µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα της υποβολής αιτήσεως κατά τα ανωτέρω, µε δήλωσή τους προς το 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, και να τις διατηρούν δεσµευµένες από την ηµέρα επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την ηµέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κάθε 
αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας µε απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με 
την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Τράπεζα να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι µετοχές πρέπει να παραµένουν δεσµευµένες µέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου. 
 
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, οι µέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις 
οφείλουν να έχουν δεσµεύσει τις µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα της υποβολής αιτήσεως κατά τα ανωτέρω, µε 
δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, και να τις διατηρούν δεσµευµένες από την ηµέρα επιδόσεως της 
αιτήσεως στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προέδρου, και πάντως 
για χρονική περίοδο όχι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους. 
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5.3  ∆ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών Μετόχων 
 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου (πλην της αυξήσεως µε εισφορά σε είδος) ή έκδοσης οµολογιών µε 
δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται στους κατά την ηµεροµηνία λήψης απόφασης του αρµόδιου οργάνου της 
Τράπεζας περί αυξήσεως ή της εκδόσεως του οµολογιακού δανείου µετόχους δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το ποσό 
της αύξησης ή το οµολογιακό δάνειο, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, µέσα σε 
προθεσµία την οποία τάσσει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο της Τράπεζας ή, σε περίπτωση παράλειψής του, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα. 
 
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η ορισθείσα 
προθεσµία άσκησής του,  δηµοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αυτή είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται 
στους µετόχους.  
 
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν εφόσον 
στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της 
προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’  αυτών 
άσκηση ή µη του δικαιώµατος  προτίµησης. 
 
Μετά το τέλος της ορισθείσας για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης προθεσµίας, οι µετοχές που δεν έχουν 
αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31 § 2 του 
κ.ν. 2190/1920, µπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης που προβλέπεται παραπάνω. Για να 
ληφθεί παρόµοια απόφαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή 
έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και 
θα δικαιολογεί την τιµή που προτείνεται για την έκδοση των νέων µετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
 
5.4 Γενική Συνέλευση  

 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση 
που αφορά την Τράπεζα. Οι νόµιµες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους µετόχους ακόµη και για τους 
απόντες ή εκείνους που διαφωνούν. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: 
 
1. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας. 
2. Την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της εταιρείας ή κοινοπραξίας ορκωτών ελεγκτών. 
3. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας. 
4. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών. 
5. Την έκδοση οµολογιακών δανείων. 
6. Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας και 
7. Το διορισµό εκκαθαριστών. 
 
Εξαιρείται από την αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, η 
κατά το άρθρο 34 παρ. 2 περ. γ’ του κ.ν. 2190/1920 εκλογή προσωρινών συµβούλων σε αντικατάσταση άλλων που 
παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσαν και η κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει, απορρόφηση ανώνυµης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Τράπεζα. 
 
Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Τράπεζας µία τουλάχιστον φορά το χρόνο µέσα σε 
έξι (6) µήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο. 
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και των ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών και αποφασίζει για την έγκρισή τους. 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει µία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών που είναι εγγεγραµµένες 
στην ιδιαίτερη µερίδα του µητρώου ορκωτών ελεγκτών, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύµφωνα µε την ισχύουσα εκάστοτε 
νοµοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή, διορίζοντάς τον για τον σκοπό αυτό καθώς και τον 
αναπληρωµατικό του, σύµφωνα µε την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία. 
 
Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε ειδική ψηφοφορία, που 
διενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόµου 2190/1920, όπως 
ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής δικαιούνται να µετάσχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι µέτοχοι 
υπάλληλοι της Τράπεζας µόνο µε τις µετοχές των οποίων είναι κύριοι. 
 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να 
καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς 
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της 
Τράπεζας και δηµοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ηµερών στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16.1.1930 π.δ. “Περί ∆ελτίου 
Ανωνύµων Εταιρειών”. 
 
Eπίσης, η πρόσκληση δηµοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ηµερών: α) σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα, 
που επιλέγεται από τις εφηµερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία εκδίδεται 
στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και β) σε 
µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από τις καθοριζόµενες µε κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών, ως πληρούσες τις 
προϋποθέσεις του νόµου για να έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν προσκλήσεις. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών 
Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. 
 

5.5 Φορολογία Μερισµάτων 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική Νοµοθεσία Ν. 2238/94 (κώδικας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 
προσώπων), όπως ισχύει σήµερα, οι Τράπεζες βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους 
πριν από οποιαδήποτε διανοµή.  Τα µερίσµατα, δηλαδή, διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στην Τράπεζα κέρδη και 
εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας. 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι 
θυγατρικές εταιρείες και διανέµουν µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρεία 
καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση, εκτός εάν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση και συνεπώς περιέχεται στα 
αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας. 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «νέα» Τράπεζα  EFG Eurobank Ergasias A.E 
 

6.1  Γενικές Πληροφορίες  
 
Στις 21 Απριλίου 2003 ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Στις 23 Ιουνίου 2003 τα 
∆.Σ. των δύο εταιρειών υπέγραψαν το Σχέδιο Συµβάσεως Συγχώνευσης και ενέκριναν τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών, 
σύµφωνα µε την οποία κάθε 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. θα ανταλλαγούν µε 1 µετοχή της «νέας» 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής κρίθηκε δίκαιη και 
λογική από δύο διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, την «Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων» (Deloitte & Touche) για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και την 
«KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για την  Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
 
Με την συγχώνευση αυτή, η Τράπεζα ενισχύεται από πλευράς τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγοράς γενικότερα, αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο σε συµφέρουσα τιµή και βελτιώνει 
την κεφαλαιακή της επάρκεια.  
 
Τόσο η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. όσο και η Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. διαθέτουν ισχυρότατες οµάδες 
στελεχών µε σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ιστορικά ικανοποιητική 
επενδυτική πορεία. Με τη συγχώνευση αυτή, η δυναµική και τεχνογνωσία των οµάδων αυτών θα συνενωθεί 
δηµιουργώντας πολλαπλάσιες οικονοµίες κλίµακας και εύρους. Η ενιαία µονάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα 
δηµιουργηθεί θα είναι ενισχυµένη τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε τεχνογνωσία. 
 
Σκοπός της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι η διενέργεια όλων των εργασιών που, σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, οι τράπεζες είναι επιτρεπτό να διενεργούν. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος 
δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να 
περιλαµβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των 
τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών  εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες  γενικώς 
δραστηριότητες δυνάµενες εκάστοτε να ασκούνται από τράπεζα. 
 
Για την επιδίωξη του σκοπού της, η «νέα»  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα κινείται στο πλαίσιο που τίθεται από 
τις εκάστοτε τυχόν απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ή θα αποκτώνται σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Οι κατωτέρω εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες, που απαριθµούνται µόνον ενδεικτικώς και όχι 
περιοριστικώς, εµπίπτουν στον σκοπό της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E 

 
1. Αποδοχή καταθέσεων χρηµάτων ή άλλων αξιών ή γενικώς άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 
2. Χορήγηση δανείων.  
3. Χορήγηση πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 
4. Λήψη δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 
5. Πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 
6. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. 
7. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (περιλαµβανοµένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και πάσης φύσεως 

επιταγών). 
8. Παροχή οποιωνδήποτε  εγγυήσεων και άλλων ασφαλειών υπέρ τρίτων και ανάληψη υποχρεώσεων υπέρ τρίτων. 
9. Εκπόνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών, µεσολάβηση στην εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων και παροχή 

συµβουλών κατά την ίδρυση, την οργάνωση, τη µετατροπή, τον µετασχηµατισµό (όπως  συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, 
διάσπαση κλπ), την εξαγορά και τη λειτουργία επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σε επιχειρήσεις 
σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και κάθε θέµα 
σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.. 

10. Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγµάτων. Παροχή χρήσεως θυρίδων (χρηµατοκιβωτίων). 
11. ∆ιαχείριση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων τρίτων και παροχή συµβουλών για τη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων τρίτων. 
12. Ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών και συµµετοχή σε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή εταιρείες.  
13. Αγορά (και γενικώς απόκτηση) ή πώληση (και γενικώς διάθεση) οποιωνδήποτε και πάσης φύσεως αξιών και δικαιωµάτων 

(όπως π.χ. χρεωστικών τίτλων, µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, µετοχών ή άλλων τίτλων συµµετοχής σε 
κεφάλαιο, συµβάσεων ανταλλαγής, προθεσµιακών συµβάσεων, δικαιωµάτων προαιρέσεως, χρυσού, συναλλάγµατος, 
νοµισµάτων κλπ). ∆ιενέργεια των ανωτέρω πράξεων για λογαριασµό τρίτων, περιλαµβανοµένης της λήψης και 
διαβίβασης εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των ανωτέρω πάσης φύσεως αξιών και δικαιωµάτων.   
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14. Παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως (περιλαµβανοµένης της αναδοχής) στην έκδοση, διάθεση, κάλυψη, εισαγωγή σε 
χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά και γενικώς στη διαχείριση µετοχών, οµολογιών και γενικώς πάσης φύσεως 
αξιών και δικαιωµάτων. 

15. Οποιεσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόµενες, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης 
συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων σε οποιαδήποτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. 

16. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 
17. Παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού, διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκπεραιωτικής ή 

µεσολαβητικής εργασίας  σε συστήµατα παρακολούθησης ενσώµατων ή άυλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων 
του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων.  

18. Εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 
 

6.2 Παρουσίαση των Εργασιών της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 

Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα συνεχίσει την επιτυχή πορεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
A.E., δραστηριοποιούµενη στο σύνολο των τραπεζικών εργασιών, προσφέροντας ευρύτατο φάσµα ευέλικτων και 
σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων τόσο για τον ιδιωτικό και καταναλωτικό τοµέα όσο και για τους τοµείς επενδυτικής 
τραπεζικής και προϊόντων κεφαλαιαγοράς. Με τη συγχώνευση αυτή, η επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε µέχρι 
σήµερα από τις διοικήσεις των δύο συγχωνευόµενων εταιρειών θα ενσωµατωθεί στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο 
σύστηµα διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, επιτυγχάνοντας σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. 
 

Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα προσφέρει: 

Καταθετικά προϊόντα δραχµών και συναλλάγµατος, 

Πιστωτικές κάρτες, 

Καταναλωτικά δάνεια, 

Στεγαστικά δάνεια, 

Ολοκληρωµένες τραπεζικές υπηρεσίες για µεγάλες, µικροµεσαίες και προσωπικές επιχειρήσεις,  

Εξειδικευµένα επενδυτικά προϊόντα, όπως αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού και εσωτερικού ποικίλης σύνθεσης και 

προσανατολισµού, Europrofiles, Prime κλπ,   

Υπηρεσίες Private Banking,  

Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Asset Management), 

Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και επενδύσεων επιχειρηµατικού κεφαλαίου (Investment Banking και Venture Capital)  

Χρηµατιστηριακές συναλλαγές.  

 
Το σύνολο των προϊόντων της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα διατίθεται από όλα τα καταστήµατα του 
δικτύου και οι πράξεις θα εκτελούνται είτε από την ίδια την «Νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  A.E. είτε από 
εταιρείες του οµίλου της. 
 
Οι τοµείς που ενισχύονται ιδιαίτερα από τη συγχώνευση µε την Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε., όπως αναφέρθηκε και 
ανωτέρω στην ενότητα 4.3, είναι η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό σε θέµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και 
κεφαλαιαγοράς γενικότερα. Επιπλέον, η Τράπεζα αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο σε συµφέρουσα τιµή και βελτιώνει την 
κεφαλαιακή της επάρκεια.  
 

  
6.2.1 ∆ίκτυο Καταστηµάτων 

 
Το δίκτυο διάθεσης των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα 
περιλαµβάνει τα 300 καταστήµατα της Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias A.E. (µε βάση στοιχεία της 31.12.2002) 
καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα, το δίκτυο των ΑΤΜs της Τράπεζας αριθµεί 619 αυτόµατες 
µηχανές εκ των οποίων οι 277 αυτόνοµες.  Τα ATMs είναι συνδεδεµένα µε το διατραπεζικό σύστηµα πληρωµών ∆ΙΑΣ.   
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6.2.2 Εναλλακτικά ∆ίκτυα 
 

H δηµιουργία νέων µορφών τραπεζικών συναλλαγών και τρόπων πρόσβασης στον πελάτη µέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. όπως 
αποτέλεσε και για την  Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
Τα κυριότερα εναλλακτικά δίκτυα είναι τα ακόλουθα: 

 
Telephone Banking   
 
Στον τοµέα των εναλλακτικών δικτύων, η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει ήδη πλήρως στελεχωµένη 
µονάδα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Europhone Banking). Κατά το 2002, οι πελάτες-χρήστες ανήλθαν σε 220.000, το 
σύνολο των εισερχοµένων κλήσεων ξεπέρασε τα 3.500.000, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός συναλλαγών τα 4.000.000. Η 
υπηρεσία λειτουργεί χωρίς καµία χρέωση ολόκληρο το 24-ωρο, 365 πλήρεις ηµέρες το χρόνο, και παρέχει τη δυνατότητα 
διεκπεραίωσης µέσω τηλεφώνου των περισσοτέρων τραπεζικών εργασιών προς ιδιώτες (πλην ανοίγµατος λογαριασµού).  

 
Ε-Banking 
 
Στόχος του e-banking της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα είναι η ανάπτυξη λειτουργικών, εύχρηστων 
και κυρίως ασφαλών εφαρµογών ηλεκτρονικής τραπεζικής, που δίνουν στους πελάτες της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε. τη δυνατότητα να επικοινωνούν αλλά και να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους, µέσω όλων των 
εναλλακτικών δικτύων διάθεσης προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Internet Banking 
 
Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης κάθε είδους τραπεζικών και 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω Internet.  Μέσω του εύχρηστου site της Τράπεζας, ο πελάτης, φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, θα µπορεί µεταξύ άλλων : 
 

• Να ενηµερώνεται για τους λογαριασµούς του, να πραγµατοποιεί µεταφορές χρηµάτων στους λογαριασµούς του ή σε 
λογαριασµούς τρίτων.  

• Να στέλνει εµβάσµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Να πραγµατοποιεί χρηµατιστηριακές συναλλαγές σε πραγµατικό χρόνο. 
• Να πληρώνει τις πιστωτικές του κάρτες. 
• Να ενηµερώνεται και να υποβάλλει αιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, χορηγητικά, επενδυτικά ή 

αποταµιευτικά. 
• Να αποστέλλει e-mail για θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεργασία του µε την Τράπεζα στα οποία θα λαµβάνει άµεση 

απάντηση. 
 

Χαρακτηριστικό της αυξανόµενης διείσδυσης που παρουσιάζει το Internet Banking ως µέσο συναλλαγών είναι ότι πάνω 
από το 10% των χρηµατιστηριακών συναλλαγών από ιδιώτες πελάτες της  Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γίνεται 
µέσω Internet. 

 
Στο χώρο της ασφάλειας  η πρωτοπορία της Τράπεζας επιβεβαιώνεται όχι µόνο από την υπεροχή στα τελευταία συγκριτικά 
τέστ, αλλά και από το γεγονός ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι η µοναδική τράπεζα στην Ελλάδα 
εγγεγραµµένη στο µητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ως Πάροχος ψηφιακών 
πιστοποιητικών. 
 
Mobile Banking 
 
Μέσω κινητού τηλεφώνου προσφέρονται υπηρεσίες τραπεζικών και χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µε την αξιοποίηση  
τεχνολογιών WAP και SMS.  
 

 
6.2.3  Παρουσία στο Εξωτερικό 

 
Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα εδραιώσει την παρουσία της στο εξωτερικό µέσω τόσο της περαιτέρω 
ανάπτυξης του υποκαταστήµατος στο Λονδίνο όσο και µέσω της ιδιότητάς της ως µέλους του EFG Bank Group (µητρικός 
όµιλος των δύο τραπεζών) που έχει έδρα στη Γενεύη και αποτελείται από εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 
 



   

     
      
  

62

Ως µέλος του EFG Bank Group, η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.. θα έχει ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό 
εκµεταλλευόµενη το εκτεταµένο δίκτυο του µητρικού οµίλου. Ειδικότερα, ο Όµιλος του EFG Bank Group έχει παρουσία 
στην Ελβετία, στη Μ. Βρετανία, στα Channel Islands, στο Guernsey, στις ΗΠΑ, στα British Virgin Islands, στο 
Λουξεµβούργο, στο Μονακό κ.α. και παρέχει ευρύ φάσµα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Αναλυτικά, ο όµιλος περιλαµβάνει 
την EFG Private Bank Ελβετίας, µε παρουσία σε Γενεύη, Ζυρίχη και γραφείο αντιπροσωπείας στο Sao Paolo Βραζιλίας, 
την EFG Eurobank Ergasias International Ltd (Guersney) θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.. την ΕFG 
Private Bank του Λονδίνου και τη θυγατρική της EFG Private Bank Guernsey στα Channel Islands, τη θυγατρική της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. EFG Private Bank Λουξεµβούργου και την Eurofinanciere de Monaco στο 
Μονακό. Στον Όµιλο ανήκουν επίσης µία εταιρεία broker-dealer στο Μαϊάµι της Φλώριδας και δύο εταιρείες που 
ειδικεύονται σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στη Bermuda και στα British Virgin Islands.    

 
Παράλληλα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. στα πλαίσια της στρατηγικής της για επιλεκτική επέκταση στις 
αγορές γειτονικών χωρών, έχει αποκτήσει παρουσία στις αγορές της Βουλγαρίας της Ρουµανίας και της Σερβίας, µέσω της 
Bulgarian Post Bank AD,της  Banc Post SA και της EFG Eurobank AD BEOGRAD, αντίστοιχα. 
  
Eπιπλέον, η στρατηγική συνεργασία της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. µε την Deutsche Bank 
αναµφισβήτητα ανοίγει νέες δυνατότητες για τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στην εγχώρια πελατεία.  
 

 
6.2.4  Ανθρώπινο ∆υναµικό   
 
Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (σύµφωνα µε στοιχεία της 30.06.2003 σε ενοποιηµένη βάση) θα έχει 8.650 
υπαλλήλους, εκ των οποίων 8.646 προέρχονται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.  και 4 από την Επενδύσεις 
Aναπτύξεως Α.Ε. 

 

6.3 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002 

( σε χιλ.  €) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

  31.12.2002 31.12.2002 31.12.2002 
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία  154.732 67.266 87.466
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ 154.732 67.266 87.466
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Γήπεδα – Οικόπεδα 36.592 0 36.592
Κτίρια & Τεχνικά έργα 228.898 100.678 128.220
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 176.907 115.217 61.690
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές 

32.821 0 32.821

Λοιπά ενσώµατα πάγια στοιχεία  258 169 89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 475.476 216.064 259.412

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 630.208 283.330 346.878
 
 

6.4  Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
A.E διαµορφώνεται στο ύψος των 927.925.110,75 ευρώ, διαιρούµενο σε 314.550.885 κοινές ονοµαστικές µε ψήφο 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ εκάστη.  
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6.5 Ίδια Κεφάλαια της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  

 
  
Αριθµός Μετοχών 314.550.885 
Ονοµαστική Αξία  €2,95 
 (σε χιλ. €) 
Μετοχικό Κεφάλαιο  927.925  
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 562.162 
Τακτικό Αποθεµατικό 85.458 
Έκτακτα Αποθεµατικά  263.786 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων Νόµων 47.859 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων 3.745 
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον  105.293 
Ίδιες Μετοχές -61.762 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.934.466 
  
Λογιστική Αξία Μετοχής  6,15 

 
 

6.6 Μέτοχοι της «νέας» Τράπεζας  EFG Eurobank Ergasias A.E.   
 

 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 117.649.883 37,40% 
DEUTSCHE BANK ΑG 29.180.737 9,28% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED 12.070.422 3,84% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E * 5.737.309 1,82% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 149.912.534 47,66% 
ΣΥΝΟΛΟ 314.550.885 100,00% 

 
* Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που θα κατέχει µετά την συγχώνευση η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., δεν είναι εκ 
των προτέρων γνωστός, δεδοµένου ότι διενεργούνται καθηµερινά αγορές. Ο αριθµός που αναφέρεται ανωτέρω, είναι αυτός 
που προέκυψε µε στοιχεία αγορών  µέχρι και 11.9.2003, µετά την αφαίρεση 2.088.749 ακυρωτέων ιδίων µετοχών, όπως 
προβλέπεται στη Σύµβαση Συγχώνευσης.  
  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πληρούται το κριτήριο της διασποράς µε βάση το άρθρο 1 παρ. 5 του νόµου 2651/98. 
 
Από τους λοιπούς Μετόχους της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (µετά τη συγχώνευση), 379.000 περίπου 
µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% και αντιπροσωπεύουν το 24,65%  του 
µετοχικού κεφαλαίου. 

 
Την 4η Μαίου 2000, η εταιρεία  EFG ORA FUNDING LIMITED, που εδρεύει στους Νήσους Cayman, εξέδωσε 
οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 360 εκατ. µε οµολογίες 5ετούς διάρκειας στον κοµιστή και ετήσιο τοκοµερίδιο µε 
επιτόκιο 2%, οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. Η Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. 
εγγυήθηκε υπέρ της εκδότριας εταιρείας την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εξόφληση του κεφαλαίου, των τόκων και των 
συναφών εξόδων και δαπανών. Κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία η εταιρεία  EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED, 
η οποία εδρεύει στις Νήσους Cayman και ελέγχεται κατά 100% από την Private Financial Investments Holdings Ltd, 
Jersey, εξέδωσε 360.000 αξιόγραφα τύπου warrant, τα οποία παρέχουν την δυνατότητα αποκτήσεως µε ανταλλαγή 
συνολικά 9.284.940 µετοχών εκδόσεως της της Τράπεζας  ΕFG Eurobank Ergasias A.E. Τα ανταλλάξιµα αξιόγραφα τύπου 
warrant διατέθηκαν σε επενδυτές από κοινού µε τις ανωτέρω οµολογίες, έτσι ώστε ο κοµιστής κάθε οµολογίας να 
δικαιούται να απαιτήσει, το αργότερο µέχρι την 27η Απριλίου 2005, την ανταλλαγή κάθε οµολογίας µε µετοχές της 
Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias A.E.και την αντίστοιχη ακύρωση του warrant. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη του 
οµολογιακού δανείου υφίστανται οµολογίες, οι οποίες δεν έχουν ήδη ανταλλαχθεί µε µετοχές, η εκδότρια εταιρεία οφείλει 
να τις εξοφλήσει υπέρ το άρτιο, καταβάλλοντας στο κοµιστή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 118,048% επί του 
κεφαλαίου κάθε οµολογίας. Τις υποχρεώσεις της Τράπεζας  ΕFG Eurobank Ergasias A.E. από την ανωτέρω εγγύηση 
αντεγγυήθηκε εξ ολοκλήρου η εταιρεία EFG Bank European Financial Group.   
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Η EFG Consolidated Holdings S.A. ιδρύθηκε το 1989 µε έδρα το Λουξεµβούργο και ελέγχεται κατά 100% από την Private 
Financial Investments Holdings Ltd, Jersey, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την EFG Bank European Financial Group. 
Κατά την διάρκεια του 1997, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενοποίησης των διαφόρων τραπεζών του EFG Bank Group κάτω 
από µία κοινή νοµική δοµή µε µητρική Τράπεζα την EFG Bank European Financial Group (εταιρεία συµµετοχών – 
Holding), µε έδρα τη Γενεύη. Η αναδιοργάνωση επίσης επέφερε και αλλαγές στις ονοµασίες των συνιστωσών τραπεζών, 
για την εκµετάλλευση των συνεργιών που επιφέρει η κοινή χρησιµοποίηση του τίτλου EFG. Το EFG Bank Group εστιάζει 
τις εργασίες του στον χώρο του Private Banking και Asset Management, και στην Ελλάδα στο Retail και Corporate 
Banking και άλλες συναφείς χρηµατοπιστωτικές εργασίες.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Consolidated Holdings S.A. έχει ως εξής 
Σ. Ι. Λάτσης, E. Bussetil,  Π. Πεταλάς,  Φ. Αντωνάτος. 
Τα οικονοµικά στοιχεία της EFG Consolidated Holdings S.A. για τις χρήσεις  1998, 1999, 2000, 2001 και 2002 
παρατίθενται στον επόµενο πίνακα: 
 

 ( σε χιλ.ευρώ) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002** 2001 2000  1999* 1998 
Πάγιο ενεργητικό  2.117.464 2.723.387 2.723.387 2.855.909 750.154 
Απαιτήσεις 684 11.730 17.306 33.147 5.778 
Σύνολο ενεργητικού  2.161.994 2.765.761 2.774.662 2.889.552 846.712 
Μετοχικό κεφάλαιο 220.000 217.614 217.614 217.614 217.614 
Ίδια κεφάλαια 2.017.860 2.506.985 2.488.261 2.398.536 653.866 
Υποχρεώσεις 144.134 258.776 286.401 491.017 192.842 
Κέρδη χρήσεως  (575.525) 26.673 362.233 1.247.762 (106.483) 

*Αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία του 1999, για να καταστούν συγκρίσιµα  προς το έτος 2000, λόγω αλλαγής λογιστικής 
απεικόνισης των Παγίων στοιχείων από 1.1.2000. 
** Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2002, δεν έχουν ελεγχθεί.  
Η EFG Consolidated Holdings S.A. δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E.  και η EFG Consolidated Holdings S.A. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  
EFG Bank European Financial Group.  
Τα οικονοµικά στοιχεία του EFG Bank European Financial Group για τη χρονική περίοδο 1998-2002 εµφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Οικονοµικά στοιχεία 2002 
(’000 

CHF*) 

2001 
(’000 

CHF*) 

2000 
(’000 

CHF*) 

1999 
(’000 

CHF*) 
1998 

(’000 CHF*) 
Πάγιο ενεργητικό 1.142.006 725.251 572.007 401.023 182.799 
Απαιτήσεις κατά 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
και Πελατών 24.763.010 21.167.289 17.620.859 17.859.786 6.827.536 
Σύνολο ενεργητικού 41.167.732 33.515.438 28.983.787 29.508.510 11.929.794 
Μετοχικό κεφάλαιο 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
Ίδια κεφάλαια 3.236.950 3.481.561 3.329.443 4.827.272 1.842.763 
Υποχρεώσεις κατά 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
και Πελατών 34.419.151 27.235.311 23.669.250 22.463.107 9.171.363 
Κέρδη χρήσεως προ 
φόρων και Goodwill 459.704 428.883 159.106 320.893 79.389 

*Φράγκα Ελβετίας 
 
Η µετοχική σύνθεση του EFG Bank European Financial Group  έχει ως εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Άννα Μαρία Λουίζα Λάτση 37.500 15% 
Εριέττα Λάτση 37.500 15% 
Μαργαρίτα Ι. Λάτση 37.500 15% 
Σπύρος Ι. Λάτσης 12.500 5% 
Ιωάννης  Σ. Λάτσης 25.000 10% 
The Banque de Dépôt Trust (Guernsey, Μεγ. Βρετανία)* 100.000 40% 

* συµφερόντων της Οικογενείας Λάτση 
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6.7  ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση – Εποπτεία   
 
6.7.1  Όργανα ∆ιοίκησης 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα παραµείνει το ήδη υφιστάµενο της 
απορροφούσας Τράπεζας, αποτελούµενο από τα εξής 20 µέλη: 

 
Πρόεδρος : Ξενοφών  Κ. Νικήτας, Εκτελεστικό µέλος 
Επίτιµος Πρόεδρος : Γεώργιος  Κ. Γόντικας, Μη Εκτελεστικό µέλος 
Αντιπρόεδρος Α΄ : Άννα Μαρία Λουίζα  Ι. Λάτση, Μη Εκτελεστικό µέλος 
Αντιπρόεδρος Β΄ : Λάζαρος ∆. Εφραίµογλου, Μη Εκτελεστικό µέλος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος : Νικόλαος Κ.  Νανόπουλος , Εκτελεστικό µέλος 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Νικόλαος  Β. Καραµούζης, Εκτελεστικό µέλος 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Βύρων Ν. Μπαλλής , Εκτελεστικό µέλος 
Μέλη : Emmanuel L. Bussetil, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Tessen Von Heydebreck, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Bernd Albrecht von Maltzan, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Φώτης Σ.  Αντωνάτος, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Χαράλαµπος  Μ. Κύρκος,  Εκτελεστικό µέλος 
 : Παναγιώτης Κ. Λαµπρόπουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό          

µέλος 
 : Σπύρος  Ι. Λάτσης, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Αντώνιος  Κ. Μπίµπας, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Κυριάκος  Ι. Νασίκας, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Στυλιανός Γ. Παπαδερός, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Νικόλαος  Κ. Παυλίδης, Εκτελεστικό µέλος 
 : Περικλής  Π. Πεταλάς, Μη Εκτελεστικό µέλος 
 : Στάµος  Π. Φαφαλιός, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος 
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής και λήγει το 2006.  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για 
πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ούτε είναι αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, 
εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών και 
επαγγέλµατος ως σύµβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχοι έκδοσης, 
στελέχη χρηµατιστηριακών εταιρειών κλπ. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει συστήσει τις κατωτέρω Επιτροπές: 
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), απαρτίζεται από τα εξής µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., Emmanuel Bussetil 
(Πρόεδρος), Περικλή Πεταλά και Φώτιο Αντωνάτο. 
 
Επιτροπή Κινδύνων (Risk Committee), απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆.Σ., Χάραλαµπο Κύρκο (Πρόεδρος), 
Ξενοφώντα Νικήτα, Νικόλαο Νανόπουλο, Νικόλαο Καραµούζη, Emmanuel Bussetil (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.) και 
Περικλή Πεταλά, (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ). 
 
Επιτροπή Ανταµοιβών (Remuneration Committee), απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆.Σ., Emmanuel Bussetil 
(Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ), Περικλή Πεταλά (µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ)  και Νικόλαο Νανόπουλο. 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Νικόλαος Νανόπουλος, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση της Τράπεζας, έχει εξουσιοδοτηθεί 
για την σύσταση, την συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και εν γένει την λειτουργία  των επιτροπών προς υποβοήθηση του 
έργου του. 
 
Κυριότερες επιτροπές είναι οι εξής: 

 
•  Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού (Strategic Planning Group),  η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Νικόλαο Νανόπουλο 

(Πρόεδρος), Ξενοφώντα Νικήτα, Γεώργιο Γόντικα, Νικόλαο Καραµούζη, Βύρωνα Μπαλλή και Πόλα Χατζησωτηρίου. 
• Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Νικόλαο Νανόπουλο (Πρόεδρος), 

Ξενοφώντα Νικήτα, Νικόλαο Καραµούζη, Βύρωνα Μπαλλή, Χρήστο Κοµιόπουλο, Χαράλαµπο Κύρκο, Νικόλαο 
Παυλίδη, Γεώργιο Αλβέρτη, Βίκτωρα Πιζάντε, Ιάσµην Ράλλη και Πόλα Χατζησωτηρίου. 

• Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (Credit Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Γόντικα (Πρόεδρος), Αντώνιο 
Μπίµπα, Χαράλαµπο Κύρκο, Χρήστο Κοµιόπουλο, Γεώργιο Κατσαρό, Ανδρέα Γιαννόπουλο, Χρήστο Αναστασιάδη και 
Ήβη Βίγκα. 
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• Επιτροπή ∆εοντολογίας (Ethics Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Ξενοφώντα Νικήτα, Γεώργιο Γόντικα 
και Θεανώ Ζαµπέλλα.  

 
Επίσης, έχουν συσταθεί και οι κατωτέρω επιτροπές: 
 
•   Επιτροπή Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Committee) 
• Επιτροπή Κεφαλαίων υπό ∆ιαχείριση (Clients & Funds Under Management Steering Committee) 
• Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού & Παθητικού (Asset & Liability Committee) 
• Επιτροπή ∆ικαστικών Υποθέσεων (Legal Actions Committee) 
• Market Risk Committee 
• Investment Products & Advisory Co-ordination Committee 
• Επιτροπή Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Steering Committee) 
• ∆ιάφορες υποεπιτροπές Πιστοδοτήσεων 
• Επιτροπή ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων (International Activities Steering Committee) 

 
Σύµφωνα µε τον Ν. 2076/92, άρθρο 6, υπεύθυνοι έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διοίκηση της Τράπεζας είναι οι  
κ.κ. Ξ. Νικήτας και Ν. Νανόπουλος. 
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Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα της Εκτελεστικής Επιτροπής   
 

Ξενοφών Κ. Νικήτας, ετών 73, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πτυχιούχος της Εµπορικής Σχολής και του British 
Commercial College (Aγγλία). ∆ιετέλεσε, κατά την τελευταία 10ετία, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας 
Εργασίας Α.Ε. Κατά το ανωτέρω διάστηµα διετέλεσε επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων εταιρειών του 
οµίλου της Τράπεζας Εργασίας. Σήµερα, συµµετέχει επίσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας. 
 
Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, ετών 51, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Μηχανολόγος-Οικονοµολόγος, µε µεταπτυχιακές σπουδές και 
διδακτορικό δίπλωµα στα Οικονοµικά από τα πανεπιστήµια London School of Economics και University of Reading 
(Αγγλία). ∆ιετέλεσε από το 1982 έως το 1988 Senior Investment Officer και Senior Manager του Τµήµατος Investment της 
Παγκόσµιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), από το 1988 έως το 1990 ∆ιευθύνων Σύµβουλος της CARROL 
MCENTEE & MISGINLEY στην Ν. Υόρκη (ΗΠΑ)  και από το 1990 έως σήµερα Γενικός ∆ιευθυντής (έως το 1996) και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας. Σήµερα είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων εταιρειών του 
οµίλου της Τράπεζας. 
 
Νικόλαος Β. Καραµούζης, 51 ετών, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, οικονοµολόγος µε µεταπτυχιακές σπουδές και 
διδακτορικό δίπλωµα στα οικονοµικά από το πανεπιστήµιο American University (Ουάσιγκτον, ΗΠΑ) και το Πολιτειακό 
Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνιας (ΗΠΑ). ∆ιετέλεσε από το 1992 έως το 1993 ∆ιευθυντής στην ∆ιεύθυνση Συναλλάγµατος 
της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 1993 έως το 1995 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Υποδιοικητής στην ΕΤΒΑ, από το 1995 έως το 1999 Πρόεδρος της Α.Ε. «Εθνική 
Χρηµατιστηριακή», από το 1996 έως το 1998 Πρόεδρος της Εταιρείας ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων  
«∆ΙΕΘΝΙΚΗ», από το 1995 έως το 1999 Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας και από το 1997 έως το 1999 Πρόεδρος της 
ΕΤΕΒΑ. Επίσης, κατά το διάστηµα 1995-1999 διετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θυγατρικές εταιρείες της 
Εθνικής Τράπεζας. Σήµερα συµµετέχει επίσης σε ∆ιοικητικά Συµβούλια εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας. 
 
Βύρων Ν. Μπαλλής, ετών 52, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, οικονοµολόγος, µε µεταπτυχιακές σπουδές και 
διδακτορικό δίπλωµα στα οικονοµικά. ∆ιετέλεσε από το 1979 έως το 1989 ανώτατο στέλεχος στον Οργανισµό 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.A.), από το 1989 έως το 1990 ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο 1991 Γενικός ∆ιευθυντής 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης στον Όµιλο Εταιρειών INTERAMERICAN, θέση από την οποία παραιτήθηκε για να 
αναλάβει, έως τον Οκτώβριο του 1997, καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. Από 
τον Οκτώβριο του 1997 έως σήµερα διατελεί Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking της Τράπεζας. Συµµετέχει επίσης σε 
∆ιοικητικά Συµβούλια εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας. 
 
Χαράλαµπος Μ. Κύρκος, ετών 50, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην ∆ιοίκηση από το 
πανεπιστήµιο Massachusetts Institute of Technology (ΗΠΑ). ∆ιετέλεσε, από το 1980 έως το 1984 Credit Marketing Officer 
στην Bank of America, από το 1989 έως το 1992 Γενικός ∆ιευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως 
(ΕΤΕΒΑ), από το 1992 έως το 1994 ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας (Παρίσι), από το 1994 έως το 1995 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατίας Τράπεζας, από το 1995 έως  το 1996 Γενικός ∆ιευθυντής της EFG Private Bank 
(Luxembourg) S.A. και από το 1996 έως σήµερα Γενικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας. Σήµερα, συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο διαφόρων εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας. 

 
Νικόλαος Κ. Παυλίδης, ετών 57, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικός ∆ιευθυντής. Μαθηµατικός µε 
µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό  στο Κέντρο Μελετών στο Παν/µιο Leeds στην Αγγλία. ∆ιετέλεσε  βοηθός και 
επιστηµονικός συνεργάτης από το 1970 ως το 1975 στο Πανεπιστήµιο Leeds στην Αγγλία.  Από το 1976 έως το 1977 
εργάσθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών, από το 1977 έως το 1986 στο Κέντρο Ηλεκτ. Υπολ. Κοινωνικών Υπηρεσιών ως 
προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργιών και ως ∆ιευθυντής Νέων Εφαρµογών.  Από το 1986 ως το 2000 
διετέλεσε στην Τράπεζα Εργασίας  Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθυντής Πληροφορικής, και από το 2000 ως 
σήµερα διατελεί  Γενικός ∆ιευθυντής στην Τράπεζα. Σήµερα συµµετέχει επίσης σε ∆ιοικητικά Συµβούλια εταιρειών του 
οµίλου της Τράπεζας. 

Χρήστος Κοµιόπουλος, ετών 52,  Γενικός ∆ιευθυντής, Πτυχιούχος  ΑΣΟΕΕ, και κάτοχος µεταπτυχιακού Business 
Economics από το Universtity of Surrey στην Αγγλία. Εργάσθηκε από το 1976 έως το 1977 στην Price Waterhouse, από το 
1977 ως το 1980 στην Τράπεζα Εργασίας, από το 1980 έως το 1990 στην Τράπεζα Barclays ως ∆ιευθυντής στην ∆ιεύθυνση 
∆ανείων µεγάλων Επιχειρήσεων.  Από το 1990 εργάζεται στην Τράπεζα και επίσης συµµετέχει σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 
εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας. 
 
Γεώργιος Ν. Αλβέρτης,  ετών 38, Γενικός ∆ιευθυντής, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει 
ειδικευθεί στον τοµέα των ∆ανειοδοτήσεων και στα Συστήµατα Πληρωµών. ∆ιατέλεσε ∆ιευθυντής Κύκλου Πιστώσεων της 
Citibank Cards από το 1989 έως το 1991, ∆ιευθυντής Καταναλωτικής Πίστης της Interbank A.E. από το 1991 έως το 1996, 
όπου και αναλαµβάνει Γενικός ∆ιευθυνυής Bankassurance προϊόντων της Interamerican και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Interamerican Cards.  Από τον Ιανουάριο του 1997 έως σήµερα εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  στην  EFG Eurobank 
Cards την οποία ξεκίνησε, επάνδρωσε και διευθύνει.  Είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίού της VISA Hellas, µέλος 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Europay MasterCard Europe και συµµετέχει σε ∆ιοικητικά Συµβούλια εταιρειών του 
Οµίλου της Τράπεζας. 
 
Ιάσµην Ράλλη,  ετών 54, Γενικός ∆ιευθυντής , κάτοχος πτυχίων Οικονοµικών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το 
University of Maryland (ΗΠΑ). Εργάσθηκε από το 1968 έως το 1990 στην Bank of America, ως Head Fixed Income Trader, 
Head Foreign Exchange Trader, Head Money Market Trader, (1985-1988) ως Assistant Treasurer και (1989) ως Deputy 
Country Treasurer. Συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εταιριών του Οµίλου της Τράπεζας, στην Επιτροπή Κινδύνων του 
Οµίλου (EFG Group Risk Committee) και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας. 
 
Βίκτωρ Πιζάντε, ετών 37, Γενικός ∆ιευθυντής, απόφοιτος του Brown University (ΒΑ, Economics & International 
Relations), µε µεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) από το New York University. ∆ιατέλεσε από το 1989 έως το 1991, associate 
στο τµήµα Mergers & Acquisitions της εταιρίας Bear Stearns & Co. Inc.,  στη Νέα Υόρκη. Από το 1991 έως το 1993 
Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Σίδµα Α.Ε. (ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ), από το 1993 έως το 2001 Ιδρυτής και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τέλεσις Capital Α.Ε., από το 1994 έως το 2001 ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τέλεσις 
Χρηµατιστηριακή Α.Ε., από το 1999 έως το 2001 Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τέλεσις Τράπεζα 
Επενδύσεων Α.Ε. µέχρι την εξαγορά της από την Τράπεζα. Από το 2001 έως σήµερα είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EFG 
Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

 
Πόλα Χατζησωτηρίου,  ετών 45, Γενικός ∆ιευθυντής, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής, Μέλος του Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales (ISAEW). Εργάσθηκε ως το 1985 ως Ορκωτός Λογιστής στην Αγγλία, στις ελεγκτικές 
εταιρίες PriceWaterhouse και  Pannel Fitzpatrick & Co. Από το 1982 έως το 1990 εργάσθηκε στον Όµιλο Επιχειρήσεων 
Λάτση ως Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 1990 έως σήµερα εργάζεται στην Τράπεζα ως 
∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (έως το 1992), ως ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών (έως το 1996) και ως Chief 
Financial Officer. 

 
 

6.7.2  Όργανα ∆ιεύθυνσης – Οργανόγραµµα   
 
Στη «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. θα υπάρχουν 6 τοµείς: 

         Υπεύθυνος 
1. Wholesale Banking (Χρηµαταγορές, Κεφαλαιαγορά,  

Private Banking και Corporate Banking)      Ν. Καραµούζης 
 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 Γενική ∆ιεύθυνση Corporate Banking 

∆ιεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων 
   ∆ιεύθυνση Ναυτιλιακών Χρηµατοδοτήσεων 
   ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Πίστης 

 Group Treasurer  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

Investment Banking 
 ∆ιευθύνσεις Private Banking & Επενδυτικής Στρατηγικής 
 ∆ιεύθυνση Marketing & Υποστήριξης Εργασιών 
 Investor Relations Office 
  
2. Τραπεζική Ιδιωτών (Retail Banking)    Β. Μπαλλής 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων 
 Γενική ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης 
 ∆ιεύθυνση ∆ανείων  Μικρών Επιχειρήσεων 
 ∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστης 
 ∆ιεύθυνση Strategic Retail Marketing 
 
3. Risk Management       Χ. Κύρκος 

όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
∆ιεύθυνση Ελέγχου Πίστης 
∆ιεύθυνση Market και Operational Risk 
∆ιεύθυνση Credit Approval 
∆ιεύθυνση Καθυστερήσεων και  Εµπλοκών 
∆ιεύθυνση Πελατών Ειδικού Χειρισµού 
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4.  Τραπεζικές Εργασίες, Τεχνολογία και Πληροφορική    Ν. Παυλίδης 

όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση Τραπεζικών Εργασιών 
 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Κεντροποιηµένων Υπηρεσιών και Υποστήριξης 
 ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Τεχνικών Εργων 
 ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 ∆ιεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 
  
5. Οικονοµικές Υπηρεσίες, Στρατηγική και Επενδύσεις   Π. Χατζησωτηρίου 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Πόρων 
 ∆ιεύθυνση Financial Control 
 ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Client Relations Office 
 ∆ιεύθυνση  Στρατηγικής & Επενδύσεων 

 
6. Τοµέας Ευθύνης ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, όπου ανήκουν:  Ν. Νανόπουλος 

Νοµικός Σύµβουλος και Γραφείο Νοµικού Συµβούλου                                     
Νοµικές Υπηρεσίες                                 
Εσωτερικός Έλεγχος 
Compliance Officer                                                                  
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
∆ηµόσιες Σχέσεις και  Επικοινωνία    
∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες     
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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  6.7.3 Όργανα Εποπτείας  
 

Όργανα εποπτείας της εταιρείας κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι οι ορκωτοί ελεγκτές. Την εποπτεία της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ως πιστωτικού ιδρύµατος ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ως µέλος του 
EFG Bank Group, η Τράπεζα ελέγχεται έµµεσα και από την Swiss Federal Banking Commission (SFΒC), η οποία 
εποπτεύει το EFG Βank Group σε όλα του τα επίπεδα. 
 
Όργανα εσωτερικού ελέγχου, κατά το Ν. 2076/1992 και τον ν. 3016/2002, είναι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 
Τράπεζας και η Επιτροπή Ελέγχου. 
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6.8  Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5% 
 

Μέλη ∆.Σ. Εταιρεία Θέση 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 
άνω του 5% 

Ξενοφών Νικήτας - - - 
Γεώργιος 
Γόντικας 

Global Finance Α.Ε. 
Bulgarian Post Bank S.A., Βουλγαρία 
Μπέριγκ Ελληνικές Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Πρόεδρος 
Aντιπρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 

Άννα Μαρία 
Λουίζα Ι. Λάτση 

Wimbledow International  SA ( Panama ) 
EFG Bank European Financial Group (Switzerland) 
Interlatsco Luxembourg S.A. (Luxembourg) 
Consolidated Real Estate Inv. Holdings S.A. 
(Luxembourg) 
Societe D’Etudes Technique & Economiques S.A. 
(Switzerland) 
Arima SA 
Interlatsco Holdings S.A. (Luxembourg) 
POIH Holdings Limited 
Ανώνυµος Κτηµατική  Εταιρεία Παλλάς Αθηνά Α.Ε. 
ΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Πετρόλα Α.Ε. 
Εκάλη Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 
ΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 
S.I. Quadrilatere S.A. (Switzerland) 

- 
Μέλος 
Μέλος 

- 
 
- 
 

Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Μέλος 

33,3% 
15% 
25% 
24% 

 
25% 

 
100% 
20% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 
47,9% 
99,9% 

- 
Νικόλαος 
Νανόπουλος 

Τράπεζα Unitbank A.E. 
Eurobank Cards A.E. 
A.E.E. Aργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης 
EFG Private Bank S.A., Luxembourg 
Logic DIS Α.Ε. 
 
EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 
ΙΟΒΕ 

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος 

Μέλος 
Μέλος 

Μη Εκτελεστικό 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

Νικόλαος 
Καραµούζης 

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
ΚΑΝΤΩΡ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
EFG Hellas Plc. 
EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. 
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
Global Finance A.E. 
Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ 
Μπέριγκ Ελληνικές Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων  
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Πρόεδρος  
Μέλος 

Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Βύρων Μπαλλής EFG Α.Ε.∆.Α.Κ 
Τράπεζα UNITBANK A.E. 
Eurobank Cards A.E. 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής 
EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων 
EFG Ασφαλιστικές Yπηρεσίες Α.Ε. 
EFG Business Services A.E. 
EFG Yπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 
Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής 
Ποιότητας Α.Ε. 
Open 24 A.E. 
UnitFinance 

Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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Αντώνιος 
Μπίµπας 

Πρόοδος Ελλ. Επενδύσεις AEEX 
ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία) 

Πρόεδρος 
Μέλος 

- 
- 

Emmanuel 
Bussetil 

Private Financial Holdings Limited (England) 
EFG Private Bank Limited (England) 
EFG Asset Management Limited (England) 
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxembourg) 
EFG Corporate Finance Limited (England) 
European Financial Group Limited (England) 
Berberis Investments Limited (Guernsey) 
PBTC Nominees Limited (England) 
Private Asset Management Limited (England) 
St Catherine Foundation (England) 
The Private Bank & Trust Company Limited (England) 
Curzon Court Holdings Limited (England) 
Hayward Investments Limited (British Virgin Islands) 
Private Financial Investments Holding Limited (Jersey) 
Stapleford Insurance Company (Guernsey) 
EFG Exchange Holdings Limited (Cayman Islands) 
Goodwater Limited (British Virgin Islands) 
Interaviation Holdings Limited (Bermuda) 
Rosemead Finance Limited (British Virgin Islands) 
EFG Eurofinanciere d’Investissements SAM (Monaco) 
EFG Reads Trust Company Limited 
Terrebourne Financial and Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
Air Universal Limited (British Virgin Islands) 
EFG Asset Management Holding  SA (Luxembourg) 
Madiville Holdings Corporation (British Virgin Islands) 
Tierralta Holdings Corporation (British Virgin Islands) 
Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 
Matela Offshore Limited (British Virgin Islands) 
Alfen Finance SA (Panama) 
Steinfort Investments SA (Luxembourg) 
Ile de France Invetissements SA (Luxembourg) 
General Construction & Development Holdings  SA 
(Luxembourg) 
Wimbledow International SA (Panama) 
Ora Holdings Limited (Guernsey) 

Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

Tessen Von 
Heydebreck 

BASF AG, Ludwigshafen 
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes A.G., Berlin 
Dürr AG, Stuttgart 
Deutsche Bank OOO, Moskau 
Gruner & Jahr AG, Hamburg 
Deutsche Bank Polska S.A., Warschau 
Deutsche Bank Rt, Budapest 
DWS Investment GmbH, Frankfurt 
Deutshce Euroshop AG, Eschborn 
Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden AG, Frankfurt 
Deutsche Bank  Luxembourg S.A. 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος  

Πρόεδρος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Bernd Albrecht 
Von Maltzan 

Deutsche Bank Portugal S.A. 
Deutsche Bank S.A.E. 
DB Trust AG 
Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH 
KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH 
DB Real Estate Investment GmbH 
DB Real Estate Management GmbH 
Deutsche Immobilien Leasing GmbH 
Adolf  Würth GmbH & Co. KG 
Oman Bank International Bank S.A.O.G 

Μέλος  
Μέλος  
Μέλος  
Μέλος  

Πρόεδρος 
Μέλος  
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Swiss Banking School, Internanional Wealth Management 
MBA 
e. millenium 

 
Μέλος 
Μέλος 

 
- 
- 

Φώτιος 
Αντωνάτος 

EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxembourg) 
EFG Exchange Holdings Limited (ΒVI) 
EFG Eurofinanciére d’Investissements S.A.M. (Monaco) 
Consolidated Lamda Holdings S.A. (Luxembourg) 
Private Financial Investments Holding Limited (Jersey) 
PRIVATAIR HOLDING S.A. (Switzerland) 
PRIVATAIR S.A. (Switzerland) 
S.I. Quadrilatere S.A. (Switzerland) 
Terrebourne Financial & Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
Βerberis Investment Limited (Jersey) 
Consolidated Real Estate Investments Holdings S.A. 
(Luxembourg) 
Ιnvestissements Immobiliers Kirchberg S.A. 
(Luxembourg) 
Paneuropean Oil &  Industrial Holding S.A.  
Stapleford Insurance Company Ltd (Guernsey) 
Ile de France Investissements S.A. (Luxembourg) 
Wimbledow International S.A. (Panama) 
POIH Holdings Limited 
Sudbury Consolidated SA (  Panama ) 
Steinfort Investments SA ( Luxembourg) 
Alfen Finance SA ( Panama  ) 
Air Universal SA ( British Virgin Islands)  

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Λάζαρος 
Εφραίµογλου 

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης 

Πρόεδρος 
Μέλος ∆Σ 

- 
- 

Χαράλαµπος 
Κύρκος 

EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 
EFG Eurobank Properties A.E. ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
Banc Post 
Hellas on Line Α.Ε.   
Βe–Business Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών 
Συναλλαγών 
Kύδων Α.Ε.  
Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και 
Αναπτύξεως Α.Ε. 
Ζήνων Ακίνητα Α.Ε. 

Μέλος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Πρόεδρος 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

Σπύρος Λάτσης Interlatsco Luxembourg S.A. (Luxembourg) 
Societe d’Etudes Techniques et Economiques S.A. 
(Switzerland) 
POIH Holdings Limited 
Ανώνυµος Κτηµατική Εταιρεία Παλλάς Αθηνά Α.Ε. 
Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Πετρόλα Α.Ε. 
EFG Bank European Financial Group (Switzerland) 
EFG Private Bank Limited (England) 
EFG Private Bank S.A. (Switzerland) 
EFG Eurofinanciere d’ Investissements SAM (Monaco) 
EFG Consolidated Holdings S.A (Luxembourg) 
Private Financial Investments Holding Ltd (Jersey) 
EFG Private Bank (Channel Islands) Limited (Guersney) 
Consolidated Real Estate Investments Holdings S.A. 
Ιnvestissements Immobiliers Kirchberg S.A.(Luxembourg) 
Private Financial Holdings Limited (England) 
SGI-IC 
Interlatsco Holdings S.A. (Luxembourg) 
Eκάλη Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 
ΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Μέλος 

- 
- 

Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

- 
- 

21,5% 
12,5% 

 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

5% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

24% 
- 
- 
- 

20% 
47,9% 
33,3% 
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Wimbledow International  SA ( Panama ) 
Paneuropean   Oil  & Industrial Holding S.A. 

-    
Μέλος 

33.3% 
- 

Κυριάκος 
Νασίκας 

EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Μέλος 
 

- 
 

Στυλιανός 
Παπαδερός 

EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεις Ζωής  
ΕFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών  
EFG Factors ΑΕΠΕΑ 
EFG ΑΕ∆ΑΚ 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 

Νικόλαος 
Παυλίδης 

Open 24 A.E. 
EFG Υπηρεσίες  ∆ιαδικτύου  A.E. 
Hellas on Line A.E. 
Logic-Dis 

Μέλος 
Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 
Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

- 
- 
- 
- 

Περικλής 
Πεταλάς 

EFG Private Bank Limited (U.K.) 
EFG Private Bank S.A., Zurich (Switzerland) 
EFG Private Bank S.A.  (Luxembourg)  
Private Financial Holdings Limited, (U.K) 
Private Financial Investments Holding Limited, (Jersey) 
EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxemburg) 
EFG Exchange Holdings Limited (Cayman Islands) 
Terrebourne Financial and Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
EFG Asset Management SA.  
Air Universal (BVI) Limited 
EFG Investments Limited (Guersney) 
St Catherine Foundation (England)  
European Financial Group EFG (Switzerland) 
EFG Representative Office Limited (Switzerland) 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

Στάµος Φαφαλιός Νέα Τύχη Α.Ν.Ε. 
∆άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. 

Πρόεδρος 
- 

12,53% 
5,058% 

Παναγιώτης  
Λαµπρόπουλος   

- 
 

- 
 

- 
 

 
Σηµείωση : Οι Κύριοι Μέτοχοι και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας δεν συµµετέχουν µε 
ποσοστό άνω του 10% και σε άλλες εταιρείες πέραν όσων προαναφέρθηκαν. 
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6.9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ  
 

  6.9.1 Άµεσες Συµµετοχές της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

  
  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ (ελεγχόµενες)  (σε χιλ. €) 
    α.   Ενοποιούµενες   
EFG Private Bank (Luxembοurg) SA 75% 52.672 
EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. 60% 180 
EFG Hellas PLC 99,99% 19 
Eurobank Cards A.E.∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης 100% 587 
EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις A.E. 100% 62.922 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 100% 67.339 
EFG Factors A.E.Π.Ε.Α. 100% 8.869 
ΕFG Eurobank Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων  50,1% 18.474 
EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων 100% 2.509 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής 100% 2.031 
EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. 50% 558 
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.                                                    100% 18.922 
EFG Business Services A.E. 99,99% 3.815 
EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε. 25% 293 
EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) Ltd. 99% 15.448 
ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε. 100% 880 
EFG Eurobank Asset Management Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 100% 1.695 
EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ 50% 14.650 
Be-Business  Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών 60% 3.600 
EFG  Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 99,99% 4.403 
Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. 51% 150 
Hellas on Line A.E. 100% 16.291 
EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. 100% 17 
Banc Post S.A. (Ρουµανία) 36,25% 35.376 
EFG EUROBANK a.d. BEOGRAD (Γιουγκοσλαβία) 89,90% 11.491 
Tράπεζα Unitbank A.E. 50% 5.870 
Ξενοδοχεία της Ελλάδος Α.Ε. (σε εκκαθάριση) 75,07% - 
 β. Μη Ενοποιούµενες   
Ασφαλιστική Πρακτοριακή Αθηνών ΕΠΕ  (αδρανής) 100% - 
∆ιεθνείς Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε.  99,9% 29 
Συστήµατα Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας  Τραπέζης Αθηνών Ε.Π.Ε 
(σε εκκαθάριση) 

99,67% - 

2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ    
Ξενοδοχειακή Εταιρία Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε. 20% 3.255 
Alico / CEH Balkan Holdings 50% 34.274 
ΤΕFΙΝ Α.Ε. Εµπορίας αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 50% 2.201 
Unitfinance  A.E. Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 40% 48 
Κύδων Εµπορική, Τεχνική, Κτηµατική, Βιοµηχανική Α.Ε. 100% 387 
3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   
Κάντωρ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 18,97% 2.715 
Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.Ε.Χ.  15,27% 17.949 
∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ 19,64% 19.927 
∆ιατραπεζικά Συστήµατα ∆ΙΑΣ 10,22% 2.185 
LAMDA Development  Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης 
Ακινήτων   

10.38%  28.151 

ΣΥΝΟΛΟ  460.182 
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Σηµειώσεις: 
1. Οι συµµετοχές της Τράπεζας αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους. 
2. Η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης στις 31.12.02 της Telesis Finance 

Α.Ε.Π.Ε.Υ, µε απορρόφηση των εταιρειών Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβούλων Εργασίας, Telesis 
Α.Ε.∆.Α.Κ και Α.Ε.∆.Α.Κ. Εργασίας. 

3.   Η  EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης την 1.4.2003, της EFG Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες Α.Ε. µε απορρόφηση της εταιρείας Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε. 

4.    Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαµβάνονται οι Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., δεδοµένου ότι έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία συγχώνευσης, µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της 30.4.2003, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε.µε απορρόφηση της Α.Ε. Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας. 

 
Η συνοπτική εικόνα των βασικών επιχειρήσεων που ανήκουν στις συγχωνευόµενες εταιρίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
8.9 (Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.). 

 
 

6.9.2 Έµµεσες Συµµετοχές της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.   
 

 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜΜΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
(%) 

EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και 
Τουριστική Α.Ε. 

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 75% 

ΕFG A.E.∆.Α.Κ. EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.  50% 
Open 24 A.E. EFG Business Services A.E.  100% 
EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) LTD EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1% 
EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 5% 
EFG Hellas PLC EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 0,01% 
Be-Business Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών 
Συναλλαγών Α.Ε. 

Hellas on Line A.E. 10% 

Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και 
Αναπτύξεως Α.Ε. 

EFG Eurobank Properties Α.Ε. 100% 

Bulgarian Post Bank AD Alico/CEH Balkan Holdings 86,24% 
ΖΗΝΩΝ Ακίνητα Α.Ε EFG Eurobank Properties A.E 50%. 
Bulgarian Retail Services S.A. Eurobank Cards A.E. 100% 

 
 
 

6.10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

  6.10.1  Εξελίξεις του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα  
 
Το πιστωτικό σύστηµα της χώρας βρίσκεται κατά την τελευταία δεκαετία στη διαδικασία σταδιακής απελευθέρωσης µέσα 
από µια σειρά διοικητικών ρυθµίσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισµού στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τη βελτίωση της λειτουργίας του.  
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι κυριότερες αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στο χώρο είναι η απελευθέρωση της καταναλωτικής 
πίστης, η κατάργηση των υποχρεωτικών δεσµεύσεων κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση δηµοσίων και µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, η κατάργηση της υποχρεωτικής τοποθέτησης σε έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, η κατάργηση της 
διοικητικής παρακολούθησης του ύψους των επιτοκίων, ενώ άρθηκαν οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων καθώς και 
στη δανειοδότηση σε συνάλλαγµα.  
 
Μέσα από τις νέες αυτές συνθήκες δηµιουργήθηκαν επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τις Ελληνικές Τράπεζες συνέπειες των 
οποίων αποτελούν η διαρκώς αυξανόµενη συµµετοχή των εµπορικών τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια, η διεύρυνση των 
υπηρεσιών τους που σχετίζονται µε πράξεις σε συνάλλαγµα και τη χρήση νέων µεθόδων για την προστασία έναντι των 
συναλλαγµατικών κινδύνων και των κινδύνων από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων, καθώς και η συνεχώς αυξανόµενη 
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δραστηριοποίησή τους στη δευτερογενή αγορά χρεογράφων. Οι τράπεζες έχουν επίσης σήµερα τη δυνατότητα να 
χρηµατοδοτούν σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας µε ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα επιτόκια και 
όρους που καθορίζουν οι ίδιες, και να προσφέρουν νέες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα.  
 
Παράλληλα βέβαια άρχισαν να διαφαίνονται και ορισµένες απειλές µέσα σε αυτό το περιβάλλον που σχετίζονται κυρίως µε 
την πτώση των επιτοκίων, την µείωση των spreads και την όξυνση του ανταγωνισµού µέσω δηµιουργίας ευρύτερης γκάµας 
πρωτοποριακών προϊόντων. Παράλληλα, η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δηµιούργησε συνθήκες ανταγωνισµού σε ορισµένα 
προϊόντα στην ενιαία Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά µε αποτέλεσµα να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια καλύτερης 
εξυπηρέτησης προς τον πελάτη και ανταγωνιστικότερης τιµολογιακής πολιτικής. 
 
Είναι φυσικό, οι αυξηµένες απαιτήσεις που δηµιουργεί το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον να απαιτούν και υψηλό επίπεδο 
υποδοµής και τεχνογνωσίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ανάπτυξη νέων συστηµάτων πληρωµών (όπως τα διατραπεζικά 
συστήµατα ∆ΙΑΣ, ΕΡΜΗΣ, TARGET που λειτουργούν µε βάση τις αρχές των σύγχρονων ψηφιακών συστηµάτων 
µεταγωγής δεδοµένων για τον συµψηφισµό των πράξεων µεταξύ τραπεζών) καθώς και η εφαρµογή νέων πολύπλοκων 
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου (“risk management”).  
 
Μέσα σε αυτά τα νέα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν αναθεωρήσει τις επιχειρηµατικές 
τους πολιτικές µε στόχο την διατήρηση της κερδοφορίας τους, την διατήρηση ή αύξηση του µεριδίου τους στην αγορά και 
την µακροχρόνια ανάπτυξή τους, στόχοι που επιτυγχάνονται µε την µείωση του λειτουργικού κόστους, την 
δραστηριοποίηση σε τοµείς όπου µπορούν να έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα όπως η καταναλωτική ή/και η στεγαστική 
πίστη καθώς και την εξυγίανση της κεφαλαιακής τους βάσης. Στην επίτευξη των στόχων αυτών σηµαντικό ρόλο 
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν σηµειωθεί ιδίως κατά τα τελευταία δύο 
χρόνια και οι οποίες αναµένεται να συνεχισθούν προς την κατεύθυνση δηµιουργίας µεγάλων και υγιών τραπεζικών οµίλων. 

 
6.10.2  Προοπτικές του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα 

 
• Η µελλοντική εξέλιξη των τραπεζών θα επηρεαστεί από µία σειρά παραγόντων: 

 
• Τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές µεταξύ των υφιστάµενων τραπεζών.Τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές µεταξύ των 

υφιστάµενων τραπεζών. 
 

• Την επέκταση των δραστηριοτήτων των ήδη υφιστάµενων µικρότερων και µεγάλων τραπεζών. 
 

• Την ελκυστικότητα του Χ.Α.Α. ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. 
 
• Τη γενικευµένη χρήση παραγώγων προϊόντων µαζί µε τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται και τις επενδύσεις σε 

έµψυχο και άψυχο υλικό που απαιτεί. 
 
• Την ιδιωτικοποίηση τραπεζών. 

 
• Την αύξηση της παραγωγικότητας των τραπεζών. 

 
Οι παραπάνω συνθήκες ωθούν τις τράπεζες στη βελτίωση των λειτουργικών εργασιών τους. Οι τράπεζες για να πετύχουν 
σε µια ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να συνδυάσουν τις καινοτοµίες στην παροχή υπηρεσιών, µε πιο ανταγωνιστική 
τιµολόγηση αυτών των υπηρεσιών.   
 
Η δυνατότητα προσέλκυσης της κατάλληλης πελατείας µε αποδεκτή πιστοληπτική ικανότητα αποτελεί πρόκληση για τις 
τράπεζες. Οι επισφαλείς απαιτήσεις είναι ένας άλλος παράγοντας που θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα των τραπεζών. Η 
δυνατότητα της διατήρησης του δανειακού χαρτοφυλακίου σε αποδεκτά επίπεδα και η πιστοληπτική  ικανότητα µε 
δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες, θα έχει ευρύτερες συνέπειες για την επιτυχέστερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των τραπεζών. Η αύξηση της παραγωγικότητας, που σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται µε επενδύσεις σε τεχνολογία, µπορεί 
να οδηγήσει στη συγχώνευση / εξαγορά διαφόρων τραπεζών. 
 
Οι πιθανές αλλαγές στη σύνθεση των καταθέσεων ή στους ρυθµούς αύξησής τους θα έχει επίπτωση στις πηγές εισροής 
κεφαλαίων για τις τράπεζες. Η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τοποθετήσεων, όπως τα αµοιβαία κεφάλαια και τα 
σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, θα συνεχίσει να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν µια καλύτερη απόδοση. Αλλαγές στο 
θεσµικό πλαίσιο που µπορούν να σχετίζονται µε µειώσεις στις υποχρεωτικές δεσµεύσεις θα αυξήσουν τη ρευστότητα στην 
αγορά. 
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Συµπερασµατικά, η ανάγκη απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήµατος και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στην Ενωµένη 
Ευρώπη θα µεταβάλει το χάρτη των τραπεζών. Εκτός από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για την δηµιουργία µεγάλων 
εταιρειών και την εξειδίκευση των µικρότερων, αναντίρρητη θα είναι η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και 
παρακολούθησης των εξελίξεων στον τοµέα εισαγωγής νέων προϊόντων και εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ οι 
παραδοσιακές εργασίες θα χάνουν την ελκυστικότητά τους. 

 
 

6.10.3  Θέση της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε. στην αγορά  
 
Ως προς το σύνολο των καταθέσεων, το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε για το 2002 εκτιµάται 
ότι ανέρχεται σε 20,8% και ως προς το σύνολο των χορηγήσεων σε 12,5%. Πιο συγκεκριµένα: 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ  

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 
 

Α/Α  2002 2001 2000 1999 1998 Μεταβολή 
1998-2002

1 EΘΝΙΚΗ 49.161 47.847 43.307 38.087 35.486 38,54%
2 ΑLPHA BANK 27.264 28.018 28.217 17.326 17.981 51,63%

3 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank 
Ergasias A.E. 23.366 18.112 15.393 13.814 8.860 163,72%

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  16.801 16.488 16.126 13.690 12.913 30,11%
5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 16.448 17.721 15.651 13.335 9.682 69,88%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.528 11.664 10.817 8.895 5.344 134,43%
7 ΓΕΝΙΚΗ 2.853 2.582 2.125 1.919 1.535 85,86%
8 ΕΓΝΑΤΙΑ 2.444 2.138 1.767 2.013 1.001 144,16%
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1.717 2.013 1.224 1.001 578 197,06%

10 ΑΣΠΙΣ 1.612 1.245 628 663 258 524,81%
11 NOVA BANK 1.226 1.345 696 - - -
12 ΕΤΕΒΑ (*) 1.142 1.163 1.280 1.511 983 16,17%

* Στοιχεία για την ΕΤΕΒΑ µε 30.09.2002. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατέχει την 3η θέση στο σύνολο των 
Ελληνικών Τραπεζών µε βάση το µέγεθος του ενεργητικού της.  
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ 
(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Α/Α  2002 2001 2000 1999 1998 Μεταβολή 
1998-2002 

1 EΘΝΙΚΗ 17.310 15.604 14.119 11.759 9.925 74,41%
2 ΑLPHA BANK 15.467 12.936 11.721 9.438 6.691 131,16%

3 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε. 12.532 10.556 7.809 4.883 3.574 250,64%

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  11.107 10.455 8.836 6.762 7.583 46,47%
5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 9.792 8.441 6.600 5.197 4.340 125,62%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.928 5.728 4.434 2.853 1.987 248,67%
7 ΓΕΝΙΚΗ 1.964 1.590 1.121 904 751 161,52%
8 ΕΓΝΑΤΙΑ 1.651 1.476 1.236 1.048 637 159,18%
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1.067 832 572 382 335 218,51%

10 ΑΣΠΙΣ 1.057 686 472 288 176 500,57%
11 NOVA BANK 421 214 41 - - -
12 ΕΤΕΒΑ (*) 406 445 511 519 393 3,31%

* Στοιχεία για την ΕΤΕΒΑ µε 30.09.2002. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατέχει την 3η θέση στο σύνολο των 
Ελληνικών Τραπεζών µε βάση το µέγεθος των χορηγήσεων της. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
(ποσά σε εκατ. ευρώ.) 

 

Α/Α  2002 2001 2000 1999 1998 Μεταβολή
1998-2002

1 EΘΝΙΚΗ 41.446 40.534 36.745 32.572 31.422 31,90%
2 ΑLPHA BANK 21.327 23.106 20.126 17.415 14.048 51,82%

3 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε. 

16.636 14.895 12.428 10.788 7.108 134,05%

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  14.971 13.949 12.696 10.362 10.861 37,84%
5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13.152 13.429 11.310 10.277 8.085 62,67%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.463 9.356 8.003 5.561 4.135 128,85%
7 ΓΕΝΙΚΗ 2.267 2.037 1.702 1.547 1.294 75,19%
8 ΕΓΝΑΤΙΑ 2.097 1.797 1.312 1.508 1.042 101,25%
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1.387 1.555 913 725 464 198,92%

10 ΑΣΠΙΣ 1.240 895 511 417 232 438,48%
11 NOVA BANK 994 1.091 502 - - -
12 ΕΤΕΒΑ (*) 339 361 613 951 525 -35,43%

* Στοιχεία για την ΕΤΕΒΑ µε 30.09.2002. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατέχει την 3η θέση στο σύνολο των 
Ελληνικών Τραπεζών µε βάση το µέγεθος των καταθέσεων της. 
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι  Ισολογισµοί 

 
6.11  ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  
 
Παρατίθενται κατωτέρω  τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. µε 
31.12.2002, καθώς επίσης, τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία µε (30.4.2003) ηµεροµηνία ισολογισµών 
µετασχηµατισµού. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο εταιρειών έχουν απαλειφθεί. Τα συνενωµένα οικονοµικά 
µεγέθη έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers και συγκεκριµένα από τον κο Κ. 
Ριρή. 

6.11.1 Αποτελέσµατα Χρήσης 31.12.2002 
 
 2002 
 (σε χιλ. €) 
Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 1.394.597 
Τόκοι & εξοµοιούµενα Έξοδα (714.054) 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 680.543 
Έσοδα Τίτλων 21.895 
Έσοδα Προµηθειών 276.305 
Έξοδα Προµηθειών (145.082) 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (7.670) 
Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 11.972 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 837.963 
Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης (403.071) 
Αποσβέσεις Παγίων (68.046) 
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (1.969) 
Προβλέψεις & διαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων (106.872) 
Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 258.005 
Έκτακτα Έσοδα, Έξοδα και Αποτελέσµατα (9.829) 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως  προ Φόρων 248.176 
Φόρος Εισοδήµατος (51.949) 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (199) 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (5.648) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 0 
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό (13.338) 
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Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. & ∆ιανοµή κερδών 
στο προσωπικό 177.042 
Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ Προβλέψεων 364.877 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Προβλέψεων & Φόρων 355.048 

 

6.11.2  Ισολογισµός 31.12.2002 
 

 2002 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €) 
Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 891.424 
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 
από την Κεντρική  Τράπεζα 456.425 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 1.341.196 
Απαιτήσεις κατά Πελατών  12.914.230 
Μείον : Προβλέψεις (382.341) 
Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 6.181.171 
Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 312.426 
Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 115.898 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 338.772 
Άϋλα Πάγια Στοιχεία  (µείον αποσβέσεις) 87.466 
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 259.412 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 347.425 
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 489.456 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.352.960 

 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €) 
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 4.032.103 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 16.631.807 
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 529.475 
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα Πληρωτέα 265.192 
Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 18.640 
Προβλέψεις γενικών τραπεζικών κινδύνων 16.426 
Μετοχικό Κεφάλαιο 949.047 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 717.719 
Αποθεµατικά 406.607 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 3.528 
Ίδιες µετοχές (140.088) 
Αποτελέσµατα εις νέον (77.496) 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.352.960 
Σηµείωση: Σηµειώσεις της Τράπεζας επί του Ισολογισµού και Ειδικό Πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού 
 ελεγκτή – λογιστή παρατέθηκε στη σελίδα  14. 

 
6.11.3  ∆ιαιτερικές Συναλλαγές της EFG Eurobank Ergasias A.E. µε την Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.  

την 31/12/2002 
 
 

∆ιαιτερικές Συναλλαγές (σε χιλ. €) 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 4.571 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες (4.571) 
Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 3 
Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα (3) 
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 9 
Λοιπά στοιχεία Παθητικού (9) 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 92 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (92) 
Έξοδα Προµηθειών 45 
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Έσοδα Προµηθειών (45) 
∆απάνες προσωπικού (µισθοί και ηµεροµίσθια) 133 
Άλλα έξοδα διοικήσεως (133) 

 
∆εν συντρέχει λόγος σύνταξης Συνενωµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2002, διότι 
συµπίπτουν µε τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας  EFG Eurobank Ergasias A.E.,  δεδοµένου ότι, οι 
τελευταίες περιλαµβάνουν την Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 
6.11.4 Αποτελέσµατα περιόδου 1.1- 30.4.2003 

 
 1.1. – 30.4.2003 
 (σε χιλ. €) 
Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 459.124 
Τόκοι & εξοµοιούµενα Έξοδα (320.442) 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 138.682 
Έσοδα Τίτλων 2.125 
Έσοδα Προµηθειών 80.047 
Έξοδα Προµηθειών (40.287) 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 117.367 
Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 2.503 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 300.437 
Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης (137.798) 
Αποσβέσεις Παγίων (24.242) 
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (1.086) 
Προβλέψεις & διαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων (51.330) 
Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 85.981 
Έκτακτα Έσοδα, Έξοδα και Αποτελέσµατα (319) 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως  προ Φόρων 85.662 
Φόρος Εισοδήµατος (πρόβλεψη) (24.735) 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (53) 
Κέρδη µετά από φόρους 60.874 
Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ Προβλέψεων 137.311 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Προβλέψεων & Φόρων 136.992 
 

 

6.11.5  Ισολογισµός 1.1.-30.4.2003 
 

 1.1. – 30.4.2003 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €) 
Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 702.573 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 657.882 
Απαιτήσεις κατά Πελατών  13.366.990 
Μείον : Προβλέψεις (412.152) 
Χρεώγραφα 6.081.775 
Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 78.120 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 375.602 
Άϋλα Πάγια Στοιχεία  (µείον αποσβέσεις) 80.541 
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 248.141 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 325.992 
Ίδιες µετοχές 70.527 
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 322.234 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.898.225 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €) 
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 2.972.279 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 16.168.395 
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 565.292 
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα Πληρωτέα 219.576 
Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 44.396 
Μετοχικό Κεφάλαιο 949.048 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 717.719 
Αποθεµατικά 315.109 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 3.528 
Ίδιες µετοχές (40.495) 
Αποτελέσµατα εις νέον (77.839) 
Αποτελέσµατα περιόδου 1.1 –30.4.2003 61.217 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.898.225 

 
Σηµείωση: Σηµειώσεις της Τράπεζας επί του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού 30.4.2003 και Ειδικό  
Πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή παρατέθηκε στη σελίδα  15. 

 
6.11.6  ∆ιαιτερικές Συναλλαγές της EFG Eurobank Ergasias A.E. µε την Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.  

την 30/4/2003 
 

 
∆ιαιτερικές Συναλλαγές (σε χιλ. €) 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 4.468 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες (4.468) 
Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 11 
Λοιπά στοιχεία Παθητικού (11) 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 37 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (37) 
Έξοδα Προµηθειών 9 
Έσοδα Προµηθειών (9) 
∆απάνες προσωπικού (µισθοί και ηµεροµίσθια) 32 
Άλλα έξοδα διοικήσεως (32) 

 
 
 

          6.12 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003  
 
Η εκτίµηση εργασιών και αποτελεσµάτων της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για το έτος 2003 βασίζεται  
στην ευρύτερη αναµενόµενη ανάπτυξη εργασιών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, καθώς 
και στην συνεχιζόµενη δραστηριοποίηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σε πολλαπλούς τοµείς της ελληνικής 
και ευρωπαϊκής αγοράς. 
 
Η είσοδος της Ελλάδας στην Τρίτη Φάση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, η σταδιακή αποκλιµάκωση των 
επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης του οικονοµικού χώρου, η εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών και η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανοµής και τέλος, η ανάδειξη της χώρας µας σε περιφερειακή 
δύναµη του χώρου των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, αποτελούν τάσεις οι οποίες έχουν 
αναπροσαρµόσει τη στρατηγική των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο γενικότερα, και στην εγχώρια αγορά ειδικότερα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. έχει θέσει σε προτεραιότητα ορισµένους τοµείς της 
ελληνικής αγοράς, για τους οποίους εκτιµάται ότι τα περιθώρια κέρδους θα εξακολουθήσουν να είναι ικανοποιητικά και 
λιγότερο ευάλωτα στο διεθνή ανταγωνισµό. Οι τοµείς αυτοί σχετίζονται µε τις εργασίες τραπεζικής ιδιωτών πελατών (retail 
banking), τη διαχείριση περιουσίας (asset management) και το private banking, την επενδυτική τραπεζική και τα προϊόντα 
των αγορών κεφαλαίου (investment banking και capital markets), και τις υπηρεσίες προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Παράλληλα, η στρατηγική της αποσκοπεί στην επιλεκτική επέκταση σε αγορές γειτονικών χωρών και στην ενίσχυση της 
παρουσίας της στα µεγάλα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα. 
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Όλες αυτές οι παράµετροι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την διενέργεια των προβλέψεων της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε. για το έτος 2003 και η διοίκηση της Τράπεζας εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα χρήσεως 2003 θα είναι αυξηµένα 
κατά 3% σε σχέση µε αυτά του 2002. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την  εκτίµηση αποτελεσµάτων χρήσεως για το 
έτος 2003: 
 

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ ευρώ.) 
 ΑΠΛΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
Καθαρά έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα  700.537 745.261
Καθαρά έσοδα από προµήθειες  135.956 257.439
Λοιπά 25.162 18.840

ΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 861.655 1.021.540

Γενικά έξοδα διοικήσεως & λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (416.665) (516.698)
Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (69.918) (90.435)
∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις 
για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

(110.078) (114.143)

Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα (10.051) (14.932)

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 254.943 285.332

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (6.770)

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

254.943 278.561
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7.  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank  Ergasias A.E.  
 
Η «νέα» Τράπεζα θα συνεχίσει την επιτυχηµένη στρατηγική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., µε έµφαση στους 
τοµείς της αγοράς που παρουσιάζουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας, όπως ο χώρος της 
επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγοράς, και ο χώρος της λιανικής τραπεζικής.  
 
Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, την εισαγωγή του Ευρώ, και την ραγδαία µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και 
καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού, ο οποίος επιβάλλει τη συνεχή 
αύξηση του µεγέθους και της µετοχικής τους  βάσης . 
Στόχος της «νέας» Τράπεζας είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού, σύγχρονου και µεγάλου τραπεζικού οµίλου µε: 
 
 (i) ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της λιανικής τραπεζικής, των χρηµατιστηριακών 

συναλλαγών, των αναδοχών και της επενδυτικής τραπεζικής 
       (ii)    συγκέντρωση εµπειρίας και τεχνογνωσίας στον εξειδικευµένο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής. 
      (iii)     προσβάσεις στις ξένες κεφαλαιαγορές και στρατηγικές συµµαχίες, όπως η υπάρχουσα µε την Deutsche Bank (στο 

εξής: «DB»). 
 

Με την συγχώνευση αυτή, η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενισχύεται από πλευράς τεχνογνωσίας και 
ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγοράς γενικότερα, αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο 
σε συµφέρουσα τιµή και βελτιώνει την κεφαλαιακή της επάρκεια.  
Τόσο η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε όσο και η Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. διαθέτουν ισχυρότατες οµάδες 
στελεχών µε σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ιστορικά ικανοποιητική 
επενδυτική πορεία. Με τη συγχώνευση αυτή, η δυναµική και τεχνογνωσία των οµάδων αυτών θα συνενωθεί 
δηµιουργώντας πολλαπλάσιες οικονοµίες κλίµακας και εύρους. Η ενιαία µονάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα 
δηµιουργηθεί θα είναι ενισχυµένη τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε τεχνογνωσία. 
 
Η «νέα» Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ενισχυµένη από τη συγχώνευση, τόσο ως προς τη βελτίωση της θέσης της 
στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά, όσο και ως προς την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, θα συνεχίσει να 
παράσχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το ενιαίο χαρτοφυλάκιο που θα δηµιουργηθεί είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στο 
ευρύ φάσµα προϊόντων της «νέας» Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην 
κεφαλαιαγορά. 
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 
8.1  Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό 
 
α.  Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι η Τράπεζα Αθηνών Α.Ε., η οποία απορρόφησε την ήδη λυθείσα Τράπεζα 
EFG Eurobank A.E. το έτος 1999, µετονοµασθείσα ταυτοχρόνως σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. και εν συνεχεία το έτος 
2000 σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 
Η αρχική εµφάνιση της Τράπεζας Αθηνών γίνεται, µε τη µορφή τραπεζικού γραφείου, το έτος 1906 στον Πύργο της 
Ηλείας. Το 1924 ιδρύθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Καπνοβιοµηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη 
Ανώνυµος Εταιρεία» στην Αθήνα (Παράρτηµα Ε.Τ.Κ. 88/19.3.1924). Στις 23.8.1926 εισήχθη στο Χ.Α.Α. Το 1937 η 
εταιρεία µετονοµάστηκε σε «Τράπεζα Β. Καραβασίλη Α.Ε.». Το 1952 µετονοµάσθηκε σε «Τράπεζα Επαγγελµατικής 
Πίστεως Α.Ε.». Το έτος 1964 εξαγοράσθηκε στο σύνολό της από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και το 1992 
µετονοµάσθηκε σε «Τράπεζα Αθηνών Α.Ε.» µε σκοπό τη διενέργεια τραπεζικών εργασιών πάσης φύσεως.  Οι µετοχές της 
Τράπεζας Αθηνών διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. από το 1926. 
 
β.  Η Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε., συστάθηκε υπό την επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα, Ανώνυµη Εταιρεία» στις 
11.12.1990, µε το συµβόλαιο υπ’αριθµ. 9796/1990 του Συµβ/φου Αθηνών Κ. Σπανόπουλου. Η σύσταση και το 
καταστατικό της εγκρίθηκαν µε την απόφαση του Υπουργού Εµπορίου υπ’ αριθµ. Κ2 – 8749/11.12.1990 (ΦΕΚ 
4323/12.12.1990), ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος µε την Π∆ΤΕ 1778/31.7.1990 
(ΦΕΚ Α΄134/4.10.1990). Η Τράπεζα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. µε αριθµό 23037/06/Β/90/33. Η έναρξη 
δραστηριοτήτων της πραγµατοποιήθηκε στις 12.12.1990. Την 27.9.97 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η αλλαγή της επωνυµίας 
της σε “Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.” που αποφασίστηκε µε την από 26.6.97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων (ΦΕΚ 6968/30.9.97). 
 
Στις 10.10.1997 η Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. απορρόφησε την τράπεζα µε την επωνυµία «Ίντερµπανκ Ελλάδος Α.Ε.», 
ύστερα από αποφάσεις των Γ.Σ. των µετόχων των δύο τραπεζών της 8.10.1997, µε τη σύµβαση συγχώνευσης υπ’αριθµ. 
12866/8.10.1997 του Συµβ/φου Αθηνών Κ. Σπανόπουλου που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 10.10.1997 (ΦΕΚ 7224 και 
7232/10.10.1997). Με το από 10.8.1997 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Πωλήσεως Κλάδου, η Τράπεζα αγόρασε από την Credit 
Lyonnais Ελλάδος Α.Ε. τον κλάδο λιανικής τραπεζικής που περιελάµβανε 5 υποκαταστήµατα και το αντίστοιχο τµήµα του 
κεντρικού καταστήµατος του υποκαταστήµατος Πειραιά (ΕΝΠΘ 591/24.4.1997). 
 
Στις 17.6.1998 η Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. προέβη στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Τράπεζας 
Αθηνών Α.Ε. τις οποίες στη συνέχεια πώλησε στην Consolidated Eurofinance Holdings S.A. 
 
Στις 25.2.1999 η Τράπεζα ΕFG Eurobank A.E. αγόρασε από την Consolidated Eurofinance Holdings S.A. 560.809 κοινές 
µετοχές µε ψήφο (98% του ψηφίζοντος κεφαλαίου) και 5.614.969 προνοµιούχες άνευ ψήφου (100% του µη ψηφίζοντος 
προνοµιούχου κεφαλαίου) της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε. αντί τιµήµατος δρχ. 68.000.000.000 (ΕΤΠΘ 24/1/23.2.1999).  
 
γ.  Η Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. απορρόφησε το 1999 την Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. και η επωνυµία της µεταβλήθηκε σε 
Τράπεζα EFG Eurobank A.E. Οι µετοχές του νέου τραπεζικού οργανισµού άρχισαν να διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α., τον 
Απρίλιο 1999 ενώ, προκειµένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη διασπορά, η µητρική εταιρεία EFG Consolidated Holdings 
S.A. (πρώην Consolidated Eurofinance Holdings S.A.) διέθεσε µε δηµόσια εγγραφή στο κοινό 11.162.500 µετοχές τον 
Μάρτιο 1999.  
 
Το 1999 η Τράπεζα Εργασίας A.E. εντάχθηκε στο EFG Bank Group, µητρικό όµιλο της Tράπεζας EFG Eurobank Α.Ε. 
 
Στις  4.10.1999 η Tράπεζα EFG Eurobank Α.Ε απορρόφησε την ήδη λυθείσα Τράπεζα Κρήτης Α.Ε., στις 7.9.2000 την ήδη 
λυθείσα Τράπεζα Εργασίας Α.Ε., οπότε και µετονοµάσθηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., στις 11.3.2002, την 
ήδη λυθείσα ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. και στις 10.4.2003 την ήδη λυθείσα Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. 
 
Σκοπός της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι η διενέργεια όλων των εργασιών που, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία, οι τράπεζες είναι επιτρεπτό να διενεργούν. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό 
την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαµβάνουν 
κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, 
οικονοµικών και κοινωνικών  εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες 
δυνάµενες εκάστοτε να ασκούνται από τράπεζα. 
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Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κινείται στο πλαίσιο που τίθεται από τις 
εκάστοτε τυχόν απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ή θα αποκτώνται σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Οι κατωτέρω εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες, που απαριθµούνται µόνον ενδεικτικώς και όχι 
περιοριστικός, εµπίπτουν στον σκοπό της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
1. Αποδοχή καταθέσεων χρηµάτων ή άλλων αξιών ή γενικώς άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 
2. Χορήγηση δανείων 
3. Χορήγηση πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 
4. Λήψη δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής 
5. Πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 
6. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. 
7. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (περιλαµβανοµένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και πάσης 

φύσεως επιταγών). 
8. Παροχή οποιωνδήποτε  εγγυήσεων και άλλων ασφαλειών υπέρ τρίτων και ανάληψη υποχρεώσεων υπέρ τρίτων. 
9. Εκπόνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών, µεσολάβηση στην εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων και παροχή 

συµβουλών κατά την ίδρυση, την οργάνωση, τη µετατροπή, τον µετασχηµατισµό (όπως  συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, 
διάσπαση κλπ), την εξαγορά και τη λειτουργία επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σε 
επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και 
κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 

10. Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγµάτων. Παροχή χρήσεως θυρίδων (χρηµατοκιβωτίων). 
11. ∆ιαχείριση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων τρίτων και παροχή συµβουλών για τη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων τρίτων. 
12. Ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών και συµµετοχή σε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή εταιρείες.  
13. Αγορά (και γενικώς απόκτηση) ή πώληση (και γενικώς διάθεση) οποιωνδήποτε και πάσης φύσεως αξιών και 

δικαιωµάτων (όπως π.χ. χρεωστικών τίτλων, µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, µετοχών ή άλλων τίτλων 
συµµετοχής σε κεφάλαιο, συµβάσεων ανταλλαγής, προθεσµιακών συµβάσεων, δικαιωµάτων προαιρέσεως,  χρυσού, 
συναλλάγµατος, νοµισµάτων κλπ). ∆ιενέργεια των ανωτέρω πράξεων για λογαριασµό τρίτων, περιλαµβανοµένης της 
λήψης και διαβίβασης εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των ανωτέρω πάσης φύσεως αξιών και δικαιωµάτων.   

14. Παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως (περιλαµβανοµένης της αναδοχής) στην έκδοση, διάθεση, κάλυψη, εισαγωγή σε 
χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά και γενικώς στη διαχείριση µετοχών, οµολογιών και γενικώς πάσης φύσεως 
αξιών και δικαιωµάτων. 

15. Οποιεσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόµενες, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης 
συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων σε οποιαδήποτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. 

16. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 
17. Παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού, διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκπεραιωτικής ή 

µεσολαβητικής εργασίας  σε συστήµατα παρακολούθησης ενσώµατων ή άυλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή 
εκδόσεων του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων.  

18. Εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 
 
8.2  ∆ίκτυο Καταστηµάτων   
 
Το δίκτυο διάθεσης των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., περιλαµβάνει 300 
καταστήµατα και 5 θυρίδες (µε βάση στοιχεία της 31.12.2002) καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη της Ελλάδα. Η 
γεωγραφική κατανοµή των καταστηµάτων ανά νοµό συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του αριθµού των καταστηµάτων από το 1998. 
 

 2002 2001 2000 1999 1998 

Καταστήµατα* 300 304 331 330 79 

*Για το έτος 1998 παρατίθεται ο αριθµός των καταστηµάτων των τραπεζών Αθηνών, Ιnterbank και Eurobank, το 1999 ο 
αριθµός καταστηµάτων είναι αυξηµένος κατά το σύνολο των καταστηµάτων της Τράπεζας Κρήτης και της Τράπεζας Εργασίας 
και τέλος το 2000 και 2001 ο αριθµός καταστηµάτων είναι αυξηµένος κατά το σύνολο των καταστηµάτων της ΤΕΛΕΣΙΣ 
Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
Παράλληλα, το δίκτυο των ATM`s της Τράπεζας αριθµεί 619 αυτόµατες µηχανές, εκ των οποίων οι 277 είναι  off-site (µε 
βάση στοιχεία της 31.12.02). Τα ATMs είναι συνδεδεµένα µε το διατραπεζικό σύστηµα πληρωµών ∆ΙΑΣ. Η 
χρησιµοποίηση των ATMs από την πελατεία γίνεται µε τις κάρτες αυτόµατων αλλαγών 24Link οι οποίες προσφέρουν 
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πρόσβαση  24ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο, για καταθέσεις και αναλήψεις µετρητών, µεταφορές σε άλλο 
λογαριασµό και ενηµέρωση υπολοίπου για όλους τους λογαριασµούς που είναι συνδεδεµένοι µε την κάρτα.  
 
Στο παράρτηµα Ι παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των καταστηµάτων της Τράπεζας. 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ 
Στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητα, παραδοσιακά κτίρια στην καρδιά του εµπορικού Λονδίνου. Έχει κλείσει ήδη 10 χρόνια 
επιτυχούς λειτουργίας υπερκαλύπτοντας τους προγραµµατισµένους στόχους του µε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Για 
την σωστότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, το κατάστηµα του Λονδίνου διαθέτει αυτόνοµο λογιστήριο 
και dealing room, που καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών του. Επίσης οι πελάτες έχουν πρόσβαση στους λογαριασµούς 
τους σε ολόκληρη την Βρετανία µέσω των ΑΤΜς της HSBC Bank. 
 

 
8.3  Ανθρώπινο ∆υναµικό  
 
Το ανθρώπινο δυναµικό της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ανερχόταν στις 31.12.2002 σε 6.835 υπαλλήλους. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του αριθµού των εργαζοµένων στην Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E.   

 
 2002 2001 2000 1999 1998 
Αριθµός Εργαζοµένων* 6.835 6.843 7.217 7.054 2.110 
Μεταβολή % -0,1% -5,2% 2,3% 234,3% 301,1% 

 
* Για το έτος 1998 παρατίθεται ο αριθµός εργαζοµένων των τραπεζών Αθηνών, Ιnterbank και Eurobank. Τα έτη  1999 και 
2000 ο αριθµός  είναι αυξηµένος κατά το σύνολο των εργαζοµένων της Τράπεζας Κρήτης και της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. 
και τέλος το 2000 και 2001 ο αριθµός εργαζοµένων είναι αυξηµένος κατά το σύνολο των εργαζοµένων της ΤΕΛΕΣΙΣ 
Τράπεζα Επενδύσεων 
 
Η ανάλυση του συνόλου των εργαζοµένων βάσει σπουδών,  έχει ως ακολούθως: 0,24% κατέχουν  ∆ιδακτορικό πτυχίο, 
6,80% Master, 25,49% Ανωτάτων Σχολών, 9,98% ΤΕΙ, 8,27% Μέσων Τεχνικών Σχολών και 49,22% απολυτήριο 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
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8.4  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας του παγίου ενεργητικού εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1998-2002 
(σε χιλ. €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΓΙΟΥ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.97 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

1.1.98-
31.12.02 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.02 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31.12.97 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
(MΕΙΩΣΕΙΣ) 

1.1.98-
31.12.02 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΒ. 
ΑΞΙΑ 

31.12.02 

ΑΝΑΠΟΣΒ. 
ΑΞΙΑ 

31.12.02 
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ        
Λοιπά άυλα πάγια 
στοιχεία 12.258 141.696 153.954 7.627 59.069 66.696 87.258
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ 12.258 141.696 153.954 7.627 59.069 66.696 87.258
ΕΝΣΩΜΑΤΑ 
ΠΑΓΙΑ  
Γήπεδα- Οικόπεδα 936 35.656 36.592 0 0 0 36.592
Κτίρια και Τεχνικά 
έργα 18.169 210.729 228.898 6.767 93.911 100.678 128.220
Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 19.959 156.876 176.835 10.048 105.125 115.173 61.662
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση και 
προκαταβολές 3.310 29.511 32.821 0 0 0 32.821
Λοιπά ενσώµατα 
πάγια στοιχεία 578 (320) 258 311 (142) 169 89
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 42.952 432.452 475.404 17.126 198.894 216.020 259.384

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.210 574.148 629.358 24.753 257.963 282.716 346.642
 

Οι έντονες µεταβολές των παγίων, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, οφείλονται, για τα µεν ενσώµατα πάγια στις 
αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις, για δε τα άϋλα, στις σηµαντικές δαπάνες για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων και 
ιδιαίτερα στο κόστος του λειτουργικού συστήµατος  Altamira το οποίο θα αναβαθµίσει τις υπηρεσίες της Τράπεζας. 

 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο στις 31.12.2002 των άυλων παγίων στοιχείων αναλύεται ως εξής: 

  (σε χιλ. €) 
Λογισµικό 20.539 
Έξοδα κτήσεως ακινήτων 3.286 
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 63.433 
Σύνολο 87.258 

 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο στις 31.12.2002 των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού αναλύεται ως εξής: 

  (σε χιλ. €) 
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 27.956
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 11.376
Έπιπλα 5.881
Κλιµατιστικά µηχανήµατα 2.224
Μηχανές γραφείου 3.735
Λοιπά 10.490
Σύνολο 61.662

 
Στο παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των ακινήτων της Τράπεζας, περιλαµβανοµένων όσων αποκτήθηκαν 
από πλειστηριασµούς. 
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8.5   Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν στις 30 Απριλίου 2003 (ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού) 
σε 906.017.557,65 ευρώ και διαιρείτο σε 313.500.885 ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ 
η κάθε µία. Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 
 
1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) δραχµών, διαιρούµενο σε έξι 
χιλιάδες (6.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών  η κάθε µία και καταβλήθηκε ολοσχερώς. 
 
2.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 25ης Αυγούστου 1924 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε 
κατά ποσό δραχµών τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) τοις µετρητοίς, µε την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και τιµής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που καταβλήθηκαν 
ολοσχερώς σε µετρητά.  
 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 1925, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) τοις µετρητοίς, µε την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και τιµής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που καταβλήθηκαν 
ολοσχερώς σε µετρητά.  
 
4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31ης ∆εκεµβρίου 1942 που εκδόθηκε σύµφωνος µε το ν.δ. 2021/1942, το 
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) 
τοις µετρητοίς, µε την έκδοση  χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών και 
τιµής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε µετρητά. 
  
5. Το κεφάλαιο αυτό ανερχόµενο σε 16.500.000 δραχµές και διαιρούµενο σε 16.500 µετοχές ανήλθε, κατόπιν 
αναπροσαρµογής σύµφωνος µε : α) το Β.∆/γµα της 6.9.46, β) το  Β.∆/γµα της 7.7.48 και γ) το από 14.11.56 Β.∆/γµα, 
συνολικά σε 8.078.333,90 δραχµές, εκ του οποίου ποσού εξέπεσε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «∆ιαφορά από 
αναπροσαρµογή» δραχµών 75.833,90 και απέµεινε τελικώς κεφάλαιο οκτώ εκατοµµυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(8.002.500) δραχµών, διαιρούµενο σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων 
ογδόντα πέντε (485) δραχµών η κάθε µία.               
 
6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 1965 και της, σε εκτέλεση αυτής, αποφάσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου υπ' αριθµ. 576/20.7.65, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών ενός 
εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (1.600.500), µε έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχµών και τιµής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που 
καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε µετρητά. 
 
Από τις νέες αυτές 3.300 µετοχές, που διατέθηκαν στην τιµή των 3.000 δραχµών η κάθε µία, προέκυψε διαφορά 8.299.500 
δραχµών από την υπέρ το άρτιο έκδοση (3.300 µετοχές προς 2.515 δραχµές η κάθε µία), η οποία ήχθη σύµφωνα µε τον 
νόµο σε "Ειδικό Αποθεµατικό". 
 
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Μαΐου 1970, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (297.000) δραχµών, προερχόµενο από την 
παρακράτηση 15 δραχµών κατά µετοχή από το µέρισµα της χρήσεως 1969 και η ονοµαστική αξία της µετοχής αυξήθηκε σε  
πεντακόσιες (500) δραχµές και κατά ποσό  τεσσάρων εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) δραχµών, µε 
την έκδοση 8.500 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. Από τις νέες αυτές 8.500 µετοχές, που 
διατέθηκαν στην τιµή των 3.000 δραχµών η κάθε µία, προέκυψε, επίσης, και διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, 
ανερχόµενη σε 21.250.000 δραχµές, η οποία ήχθη οµοίως, σύµφωνα µε τον νόµο, στο υφιστάµενο  "Ειδικό Αποθεµατικό". 
             
8. Περαιτέρω, κατόπιν αναπροσαρµογής των ακινήτων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, σύµφωνα µε το α.ν. 
148/67 η οποία αποφασίσθηκε νοµίµως από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 1972, το κεφάλαιο της Τράπεζας 
ανήλθε στο ποσό των εβδοµήντα εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000) δραχµών (σχετική Έκθεση 
Επιτροπής άρθρου 9 ν.2190/1920 στο ∆.Α.Ε. και ΕΠΕ 9/1973). 
 
9. Με την από 29 Ιουνίου 1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε 
περαιτέρω κατά ποσό δραχµών εβδοµήντα εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000), µε την έκδοση 
εκατόν σαράντα µίας χιλιάδων πεντακοσίων (141.500) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών και 
τιµής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε µετρητά. Από τις νέες αυτές 141.500 µετοχές, 
προέκυψε επίσης, διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, ανερχοµένη σε 84.900.000 δραχµές, η οποία ήχθη οµοίως 
σύµφωνα µε τον νόµο στο υφιστάµενο "Ειδικό  Αποθεµατικό". 
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10. Κατόπιν επανεκτιµήσεως των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, σύµφωνα µε τον ν. 542/77, που 
αποφασίσθηκε νοµίµως από τη Γενική Συνέλευση της 21ης  Ιουνίου 1977, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά 
ποσό δραχµών τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (3.494.500), µε την έκδοση 
έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (6.989) νέων µετοχών, που διανεµήθηκαν δωρεάν  στους παλαιούς µετόχους. 
 
11. Με τις από 5 Νοεµβρίου 1981 και 29 Ιουνίου 1982 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε  αύξηση  του   
κεφαλαίου  κατά ποσό δραχµών είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (24.165.500) 
και  είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (28.143.500), αντιστοίχως, µε την έκδοση  
48.331 και 56.387 νέων µετοχών, αντιστοίχως, η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε, διότι ανακλήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις 
από την Γενική Συνέλευση  της 29ης  Νοεµβρίου 1982. 
              
12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεµβρίου 1982, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε περαιτέρω µε κεφαλαιοποίηση της εκ δραχµών 189.355.108,20 υπεραξίας που προέκυψε από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, δυνάµει του ν. 1249/82 και του αποθεµατικού ύψους 4.937.791,80 
δραχµών, µε έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον, δηλαδή ποσού 194.292.900 δραχµών συνολικά. Από το ποσό αυτό, 
43.498.500 δραχµές κατανεµήθηκαν σε 86.997 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία, οι οποίες 
διατέθηκαν στους µετόχους κατ' αναλογία τριών (3) νέων µετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών µετοχών, το δε  υπόλοιπο των 
150.794.400 δραχµών διατέθηκε για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών από  δραχµές  
πεντακόσιες (500) σε δραχµές εννιακόσιες (900) η κάθε µία. 
                         
13. Με απόφαση της 66ης Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών διακοσίων είκοσι έξι εκατοµµυρίων εκατόν ενενήντα µία χιλιάδων εξακοσίων 
(226.191.600), µε την έκδοση διακοσίων πενήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (251.324)  νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχµών η κάθε µία, που διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στην τιµή των 2.000 δραχµών η 
κάθε µία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 276.456.400 δραχµών 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ήχθη σύµφωνα µε τον νόµο στο υφιστάµενο ειδικό αποθεµατικό της 
Τράπεζας. 
           
14. Με απόφαση της 71ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεµβρίου 1987, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών εκατόν ενενήντα έξι εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων (196.200.000), µε την έκδοση 
διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (218.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχµών και τιµής 
εκδόσεως στο άρτιο η κάθε µία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε µετρητά. Από το σύνολο των νέων 218.000 µετοχών οι 
µισές (109.000) ήταν κοινές ονοµαστικές και οι άλλες µισές (109.000) προνοµιούχες ονοµαστικές χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
15. Με απόφαση της 72ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 1988, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών τριακοσίων ογδόντα εκατοµµυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
(380.839.500), µε κεφαλαιοποίηση της εκ δραχµών 323.250.438 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της 
αξίας των ακινήτων, σύµφωνα µε την από 22 Φεβρουαρίου 1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και  
Οικονοµικών, και ποσού ύψους 57.589.062 δραχµών από το αποθεµατικό, µε έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. Το ως άνω 
ποσό της αυξήσεως κατανεµήθηκε σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (423.155) µετοχές 
ονοµαστικής αξίας δραχµών εννιακοσίων (900) η κάθε µία, εκ των οποίων οι 368.555 ήταν κοινές µε ψήφο και οι 54.500 
προνοµιούχες χωρίς ψήφο και οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους κατ' αναλογία πέντε (5) νέων 
µετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών, οι κοινές µε ψήφο στους κατόχους κοινών µετοχών µε ψήφο και οι προνοµιούχες χωρίς 
ψήφο στους κατόχους προνοµιούχων µετοχών χωρίς ψήφο. 
 
16. Με την 75η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 1990, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 
ποσό δραχµών τριακοσίων σαράντα δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατό (342.755.100), που 
καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά, µε την έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα (380.839) 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχµών η κάθε µία, εκ των οποίων 331.789 κοινές µετοχές µε ψήφο 
και 49.050 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν όλες υπέρ το άρτιον  στην τιµή των 5.000 δραχµών η 
κάθε µία. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 1.942.278.900 δραχµών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον, η οποία 
ήχθη σύµφωνα µε τον νόµο στο υφιστάµενο ειδικό αποθεµατικό της Τράπεζας. 
 
17. Περαιτέρω, µε την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 
ποσό δραχµών διακοσίων είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων (228.503.700), µε 
κεφαλαιοποίηση µέρους των αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον µε   έκδοση   253.893  µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 900 δραχµών η κάθε µία, εκ των οποίων 221.193 µετοχές κοινές µε ψήφο και 32.700 προνοµιούχες 
µετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους κατόχους κοινών και προνοµιούχων, αντίστοιχα, µετοχών κατά 
την ηµέρα της Γενικής Συνελεύσεως. 
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18. Με απόφαση της 84ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 1994, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
(214.223.400), µε κεφαλαιοποίηση µέρους της εκ 220.539.059 δραχµών υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή 
της αξίας των ακινήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 2065/1992. Το ποσό αυτό της αύξησης κατανεµήθηκε σε 
διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι (238.026) µετοχές ονοµαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχµών η κάθε µία, 
από τις οποίες 207.369 κοινές µε ψήφο και 30.657 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο. 
 
19. Με απόφαση της 94ης Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεµβρίου 1998, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών διακοσίων εξήντα ενός εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα µία χιλιάδων διακοσίων έξι  
(261.351.206), µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων της 
Τράπεζας από δραχµές 260.442.775, σύµφωνα µε τον ν.2065/1992 και µε κεφαλαιοποίηση µέρους των  αποθεµατικών 
δραχµών 908.431. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών, κοινών και 
προνοµιούχων, από δραχµές εννιακόσιες (900) σε δραχµές  χίλιες είκοσι δύο (1.022) ανά µετοχή. 
 
20. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε µε το εκ δραχµών πενήντα τριών δισεκατοµµυρίων σαράντα δύο εκατοµµυρίων 
τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (53.042.460.000) µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank A.E., πλέον ποσού 
δραχµών ενενήντα τεσσάρων (94) από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ 
το άρτιον της ίδιας ως άνω τράπεζας, η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 µε έδρα την Αθήνα και αριθµό µητρώου ΑΕ 
23037/06/Β/90/33 του τότε Υπουργείου Εµπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – µε 
απορρόφησή της από την Τράπεζα µε τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόµενα του κ.ν. 
2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του 
ν. 2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεων από 26.2.99 της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης 
των Προνοµιούχων Μετόχων της ίδιας Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 26.2.99 Γενικής Συνέλευσης 
της απορροφηθείσας. Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, η συγχώνευση µε 
απορρόφηση έγινε µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά 
εµφανίζονται σε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 31ης Ιουλίου 1998, και το µετοχικό κεφάλαιο της ισούται, λόγω της 
απορροφήσεως, µε το άθροισµα των µετοχικών κεφαλαίων των δύο τραπεζών πλέον του ανωτέρω ποσού των 94 δραχµών 
προς στρογγυλοποίηση. Το ανωτέρω µετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Aνώνυµης 
Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
 
Περαιτέρω, µε την ίδια ως άνω απόφαση της από 26.2.1999 Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την 
Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνοµιούχων Μετόχων της 26.2.1999, µεταβλήθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 
δραχµές 1.022 σε δραχµές 500 και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ύψους πενήντα πέντε δισεκατοµµυρίων διακοσίων 
τριάντα ένα εκατοµµυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (55.231.812.000) δραχµών διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατοµµύρια 
τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) µετοχές, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) 
δραχµών η κάθε µία, από τις οποίες οι εκατόν δέκα εκατοµµύρια δέκα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις (110.019.024) 
µετοχές ήταν κοινές µε ψήφο και οι τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (444.600) προνοµιούχες χωρίς 
ψήφο. 
 
21. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική 
Συνέλευση των Προνοµιούχων Μετόχων της ίδιας ηµέρας, αποφασίστηκε η κατάργηση του προνοµίου των προνοµιούχων 
µετοχών και η µετατροπή τους σε κοινές µετοχές µε ψήφο. Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε εκατόν δέκα 
εκατοµµύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία, οι οποίες είναι όλες κοινές µε ψήφο. 
 
22. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 1999 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 
έντεκα δισεκατοµµυρίων σαράντα έξι εκατοµµυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (11.046.362.500) 
δραχµών, µε την έκδοση είκοσι δύο εκατοµµυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (22.092.725) 
ονοµαστικών κοινών µετοχών µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων δραχµών (500) και τιµής εκδόσεως πέντε 
χιλιάδων (5.000) δραχµών η κάθε µία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά. Η εκ δραχµών ενενήντα εννέα 
δισεκατοµµυρίων τετρακοσίων δέκα επτά εκατοµµυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (99.417.262.500) 
συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. 
 
23. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1999, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω 
κατά ποσό εκατόν ογδόντα ενός εκατοµµυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (181.615.000) δραχµών µε την έκδοση 
τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (363.230) ονοµαστικών κοινών µε ψήφο µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία και τιµής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν σε 
εργαζοµένους στην Τράπεζα και καλύφθηκαν µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους των φορολογηµένων κερδών 
προηγουµένων χρήσεων. 
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24. Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) µε το εκ δραχµών εκατόν είκοσι δύο δισεκατοµµυρίων επτακοσίων τριάντα 
τεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (122.734.500.000) µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε., η 
οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1975 µε έδρα την Αθήνα και αριθµό µητρώου ΑΕ 6077/06/Β/86/16 του τότε Υπουργείου 
Εµπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – µε απορρόφησή της από την Τράπεζα µε τη 
διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 του 
ν.2515/1997, όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του ν.2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεως της 
από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας, η οποία απόφαση ελήφθη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει ο 
νόµος και β) µε κεφαλαιοποίηση ποσού δραχµών δύο δισεκατοµµυρίων τριάντα εκατοµµυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι 
χιλιάδων τετρακοσίων δραχµών (2.030.596.400) από το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της 
(απορροφούσας) Τράπεζας.  Το ανωτέρω µετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και το 
κεφαλαιοποιούµενο αποθεµατικό της Τράπεζας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένα. 
 
25. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, µεταβλήθηκε η 
ονοµατική αξία της µετοχής από δρχ. 500 σε δραχµές 850. 
 
26. Με απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.11.2000 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε α) κατά ποσό 
δραχµών 57.367.465.600 µε την έκδοση 67.491.136 νέων ονοµαστικών κοινών µε ψήφο µετοχών, ονοµαστικής αξίας 850 
δρχ. η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία τριών νέων µετοχών για κάθε 10 παλαιές, οι 
οποίες και καλύφθηκαν µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον β) 
αυξήθηκε κατά ποσό δραχµών 60.560.870.994 µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ποσό δρχ. 207,07 
µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και γ) ταυτόχρονα µειώθηκε κατά 
ποσό δρχ. 60.560.870.994 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ποσό δρχ. 207,07 µε συµψηφισµό του 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέον».  Με τις ανωτέρω ισόποσες αύξηση και µείωση της 
ονοµατικής αξίας της µετοχής, η ονοµατική αξία της παραµένει στο ποσό των δρχ. 850. 
 
27. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 20.12.2000 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό δρχ. 
464.100.000 µε καταβολή µετρητών και έκδοση 546.000 νέων ονοµαστικών κοινών µετοχών µε ψήφο.  Οι µετοχές 
καλύφθηκαν από µέλη του προσωπικού και του ∆.Σ. της Τράπεζας στην ονοµαστική αξία, σύµφωνα µε την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2000 µε την οποία θεσπίστηκε το πρόγραµµα διάθεσης πιστοποιητικών 
προαιρέσεως για την  «αγορά» µετοχών της Τράπεζας. 
 
28. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά ποσό 482.120.000 δραχµών, µε την έκδοση 567.200 ονοµαστικών κοινών µε ψήφο µετοχών, ονοµαστικής αξίας 850 
δρχ η κάθε µία και τιµή εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 2190/1920 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του π.δ. 30/1988, µε µη διατεθέντα κέρδη, δηλαδή το κεφάλαιο των µετοχών που εκδόθηκαν 
καταβλήθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση µέρους των κερδών της χρήσεως 2000 και οι µετοχές αυτές 
διατέθηκαν από την Τράπεζα δωρεάν στο προσωπικό σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 
 
29. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας µε την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.,  η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 µε έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει 
εκκαθάριση – µε απορρόφησή της από την Τράπεζα µε τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 
επόµενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 160του ν. 2515/1997, όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του 
µε το άρθρο 12 του ν. 2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεώς της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της απορροφηθείσας.  
 
Συγκεκριµένα, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό στο οποίο ανερχόταν το µετοχικό κεφάλαιο της 
απορροφουµένης – δηλαδή κατά δραχµές σαράντα ένα δισεκατοµµύρια επτακόσια είκοσι εκατοµµύρια (41.720.000.000) – 
πλέον ποσού είκοσι επτά εκατοµµυρίων διακοσίων σαράντα µιάς χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο δραχµών 
(27.241.532), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της 
απορροφούσας Τράπεζας για λόγους στρογγυλοποίησης, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 850 δραχµές 
σε 932 δραχµές.  Έτσι, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας  ανέρχεται σε 
291.285.813.032 δραχµές και διαιρείται σε 312.538.426 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 932 δραχµές η κάθε µία. 
 
30. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεµβρίου 2001, το µετοχικό κεφάλαιο 
µετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε µέχρι την 31.12.2001, να εκφράζεται τόσο σε δραχµές όσο και σε ευρώ, από δε την 
1.1.2002 και εφεξής να εκφράζεται µόνο σε ευρώ.  Συγκεκριµένα, η ονοµαστική αξία της µετοχής αυξήθηκε από το ποσό 
των 932 δραχµών στο ποσό των 933,655 δραχµών ώστε να αντιστοιχεί σε 2,74 ευρώ, µε αποτέλεσµα τη συνολική αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 517.251.095,03 (αύξηση δρχ. 1,655 ανά µετοχή x 312.538.426 µετοχές = 
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517.251.095,03 δρχ.).  Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιον.  Έτσι, µετά την ανωτέρω απόφαση, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχµές 291.803.064.127,03 ή σε 
ευρώ 856.355.287,24, ενώ η ονοµαστική αξία της µετοχής ανέρχεται σε δραχµές 933,655 ή σε ευρώ 2,74. 
 
31. Με τις από 31.12.2001 και 15.3.2002 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
ποσό 60.066,28 ευρώ µε την έκδοση 21.922 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε µία. Η αύξηση αυτή, η 
οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πραγµατοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως µε 
βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάµει αποφάσεως της από 24.5.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 
21.3.2001 και 9.11.2001 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ανωτέρω 21.922 νέες µετοχές διετέθησαν στους 
δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιµή των 4.608 δραχµών (που αντιστοιχούν σε 13,52 ευρώ ως έγγιστα). Η 
συνολική τιµή εκδόσεως των ανωτέρω µετοχών ύψους 101.016.576 δραχµών (που αντιστοιχούν σε 296.453,63 ευρώ) 
καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον ύψους 236.387,35 ευρώ άγεται σε ειδικό 
αποθεµατικό. Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
856.415.353,52 ευρώ και ο συνολικός αριθµός µετοχών σε 312.560.348, ονοµαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε µία. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του 
καταστατικού. 
 
32. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002: 
(i) Tο µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.055.000,00 ευρώ, µε την έκδοση 750.000 νέων µετοχών, ονοµαστικών, 
κοινών µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε µία και τιµής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση µέρους των 
κερδών της χρήσεως 2001 και δωρεάν διάθεση των µετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθµός 
µετοχών ανήλθε σε 313.310.348 ονοµαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε µία. 
(ii)  Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό 6.266.206,96 ευρώ µέσω της αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας 
της µετοχής από 2,74 ευρώ σε 2,76 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύπτεται µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση 
ποσού από την ∆ιαφορά από Αναπροσαρµογή Αξίας Ακινήτων σύµφωνα µε τον ν.2065/1992. 

 
33. Με την από 2.12.2002 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 
ποσό 525.882,12 ευρώ, µε τη έκδοση 190.537 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε µία. Η αύξηση αυτή, 
πραγµατοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως µε βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάµει αποφάσεως 
της 15.5.2001 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.112002 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι 
ανωτέρω 190.537 νέες µετοχές διετέθησαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών, στην τιµή των 7,98 ευρώ. Η 
συνολική τιµή εκδόσεως των ανωτέρω µετοχών ύψους 1.520.485,26 ευρώ καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά. Η 
συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον ύψους 994.603,14 ευρώ, ήχθη στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
865.262.442,60 ευρώ και ο συνολικός αριθµός των µετοχών σε 313.500.885, ονοµαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε µία. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του 
καταστατικού. 
 
34. Το ανωτέρω µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας µε την ανώνυµη εταιρεία 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυµος Εταιρεία», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1977 µε έδρα την 
Αθήνα και η οποία ελύθη –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – µε απορρόφησή της από την Τράπεζα, µε τη διαδικασία 
συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 του ν. 
2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 3-3-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 15.3.2003 Α΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουµένης. 
 
Συγκεκριµένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της  
Τράπεζας: α) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 22.305.011,76 ευρώ, λόγω ακύρωσης 8.081.526 ιδίων µετοχών 
της Τράπεζας, που αποκτήθηκαν προς στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής (άρθρο 16 § 5 κ.ν. 2190/1920), β) 
Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 5.594.520 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.027.000 µετοχών της Τράπεζας που ανήκουν 
στην Απορροφουµένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίστανται πλέον ίδιες µετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά 
αµέσως ακυρωτέες (άρθρο 16 § 2 περ. β’ και § 3 περ. α’ κ.ν. 2190/1920), γ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη 
διαφορά που προκύπτει µετά την αφαίρεση από το εκ 98.420.000 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουµένης της εκ 
31.097.215,36 ευρώ συνολικής ονοµαστικής αξίας 42.023.264 µετοχών της Απορροφουµένης που ανήκουν στην Τράπεζα, 
οι οποίες δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της Τράπεζας (άρθρο 75 § 4 του κ.ν. 2190/1920), δηλαδή αύξηση κατά ποσό 
67.322.784,64 ευρώ και δ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 1.331.862,17 
ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας, µε 
παράλληλη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 2,76 ευρώ σε 2,89 ευρώ. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω 
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συγχωνεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 906.017.557,65 ευρώ και διαιρείται σε 313.500.885 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία. 
 
 35. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης  Μαΐου 2003 το µετοχικό  κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά ποσό 3.034.500 ευρώ, µε την έκδοση 1.050.000 νέων µετοχών, ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 
2,89 ευρώ η κάθε µία και τιµής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση µέρους των κερδών της χρήσεως 2002 και 
δωρεάν διάθεση των µετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθµός µετοχών ανήλθε σε 314.550.885, 
ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία. 

 
Κατόπιν της αποφάσεως της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 909.052.057,65 
ευρώ και ο συνολικός αριθµός µετοχών σε 314.550.885, ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε µία. 
 
 
36. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας µε την ανώνυµη εταιρεία επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ », η 
οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1981 µε έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – µε 
απορρόφησή της από την Τράπεζα, µε τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόµενα του κ.ν. 
2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της 
από 11-9-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφουµένης. 

 
Συγκεκριµένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας :  
α)Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 23.870.436,24 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο µετοχικό κεφάλαιο της         
απορροφουµένης (ύψους 43.030.310,40 ευρώ) µετ’ αφαίρεση από αυτό των εξής δύο ποσών :  

(i) ποσού 18.601.274,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονοµαστική αξία 12.653.928 µετοχών της      
απορροφουµένης που ανήκαν στην Τράπεζα και  

(ii) ποσού 558.600 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονοµαστική αξία 380.000 µετοχών της 
απορροφουµένης που ανήκαν στην ίδια,  δεδοµένου ότι οι ανωτέρω µετοχές της απορροφουµένης δεν 
ανταλλάσσονται µε µετοχές της Τράπεζας (άρθρο 75 § 4 περιπτ. α΄ και β΄ αντιστοίχως του κ.ν. 2190/1920),  

β)Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 1.296.165 ευρώ, λόγω ακύρωσης 448.500 µετοχών της Τράπεζας, που ανήκαν      
στην απορροφουµένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, θα καθίσταντο πλέον ίδιες µετοχές και συνεπώς  υποχρεωτικά  
αµέσως  ακυρωτέες  (άρθρο 16 § 2 περ. β’ και § 3 περ. α’ κ.ν. 2190/1920), 
γ)Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 6.036.484,61 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.088.749 ιδίων µετοχών της 
Τράπεζας και  
δ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.335.266,47 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση 
ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας, µε παράλληλη αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ.  
 
Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και 
διαιρείται σε 314.550.885 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε µία.» 
 
 

 
 
 
 
Η διαµόρφωση και εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνοψίζεται στον επόµενο πίνακα: 
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Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου  
 

 
Έτος 

 
Απόφαση 
Γ.Σ. 
ή ∆.Σ. 

 
Ποσό αύξησης 

.000 δρχ. 

Με καταβολή 
µετρητών/µε 
εισφορά κεφα-
λαίου απορρο-

φώµενης 
.000 δρχ. 

Από κεφαλαι-
οποίηση 

αποθεµατι-
κών 

.000 δρχ. 

 
Νέες 

µετοχές (*) 

 
Σύνολο 
µετοχών 

 
Ονοµ. αξία 

µετοχών 
σε δρχ. 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 
.000 δρχ. 

1924 19.3.24 
Σύσταση 

6.000 6.000 - 6.000Κ 6.000 1.000 6.000 

1924 6/25.8.24 ∆.Σ. 4.000 4.000 - 4.000Κ 10.000 1.000 10.000 
1925 31.3.25 5.000 5.000 - 5.000Κ 15.000 1.000 15.000 
1942 248/31.12.42 

∆.Σ. 
1.500 1.500 - 1.500Κ 16.500 1.000 16.500 

1956 14.11.56 -8.498 - - - 16.500 485 8.003 
1965 9.7.65 1.601 1.601 - 3.300Κ 19.800 485 9.603 
1970 16.5.70 4.547 4.547 - 8.500Κ 28.300 500 14.150 
1972 27.6.72 56.600  56.600 113.200 141.500 500 70.750 
1976 29.6.76 70.750 70.750 - 141.500Κ 283.000 500 141.500 
1977 21.6.77 3.495 - 3.495 6.989Κ 289.989 500 144.995 
1982 29.11.82 194.293 - 194.293 86.997Κ 376.986 900 339.287 
1984 29.6.84 226.192 226.192 - 251.324Κ 628.310 900 565.479 
1987 27.9.87 196.200 196.200 - 109.000Κ 737.310 900 761.679 

    - 109.000Π 846.310   
1988 24.6.88 380.840 - 380.840 368.655Κ 1.214.965 900 1.142.519 

     54.500Π 1.269.465   
1990 6.6.90 571.259 342.755 228.504 552.982Κ 1.822.447 900 1.713.777 

     81.750Π 1.904.197   
1994 28.6.94 214.223 - 214.223 207.369Κ 2.111.566 900 1.928.001 

     30.657Π 2.142.223   
1998 27.11.98 261.351 - 261.351 - 2.142.223 1.022 2.189.352 
1999 26.2.99 53.042.460 53.042.460 0,094 108.321.401 110.463.624 500 55.231.812 
1999 19.3.99 11.046.363 11.046.363 - 22.092.725Κ 132.556.349 500 66.278.175 
1999 29.6.99 181.615 - 181.615 363.230Κ 132.919.579 500 66.459.790 
2000 14.7.2000  124.765.096 122.734.500 2.030.596 92.050.875 224.970.454 850 191.224.886 
2000 10.11.2000 57.367.466 - 57.367.466 67.491.136K 292.461.590 850 248.592.351 

  60.560.871 - 60.560.871 - 292.461.590 850 248.592.352 
  (60.560.871) - - -    

2000 20.12.2000 464.100 464.100 - 546.000K 293.007.590 850 249.056.452 
2001 15.5.2001 482.120 - 482.120 567.200Κ 293.574.790 850 249.538.572 
2001 14.9.2001 41.747.242 41.720.000 27.242 18.963.636 312.538.426 932 291.285.813 

  517.251 - 517.251 - 312.538.426 933,655 291.803.064 
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
Έτος 

 
Απόφαση 
Γ.Σ. 
ή ∆.Σ. 

 
Ποσό αύξησης 

σε ευρώ 

Με καταβολή 
µετρητών/µε 
εισφορά κεφα-
λαίου απορρο-

φώµενης 
σε ευρώ 

Από 
κεφαλαιο-
ποίηση 

αποθεµατι-
κών 

σε  ευρώ ή µη 
διατεθέντων 
κερδών 

 
Νέες 

µετοχές (*) 

 
Σύνολο 
µετοχών 

 
Ονοµ. αξία 

µετοχών 
σε ευρώ 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 

σε ευρώ 

 - - - - - 312.538.426 2,74 856.355.287,24 
2001 31.12.01 ∆.Σ. 60.066,28 60.066,28 - 21.922 312.560.348 2,74 856.415.353,52 
2002 15.3.02 ∆.Σ.        
2002 22.4.02 2.055.000,00 - 2.055.000,00 750.000 313.310.348 2,74 858.470.353,52 

  6.266.206,96 - 6.266.206,96 - 313.310.348 2,76 864.736.560,48 
2002 2.12.02 ∆.Σ. 525.882,12 525.882,12 - 190.537 313.500.885 2,76 865.262.442,60 
2003 3.3.03 40.755.115,05 22.305.011,76 - -8.081.526 313.500.885 2,89 906.017.557,65 

   -5.594.520,00 - -2.027.000    
   67.322.784,64 - 10.108.526    
    1.331.862,17     

2003 19.5.03 3.034.500,00 - 3.034.500,00 1.050.000 314.550.885 2,89 909.052.057,65 
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*  Κ: Κοινές µετοχές 
   Π: Προνοµιούχες µετοχές 

 
Σηµείωση : Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί περαιτέρω µε την έγκριση της Συγχώνευσης από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης κατά ποσό 18.873.053,10 € και θα ανέλθει σε 927.925.110,75 € . Η µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου  κατά 
18.873.053,10 €  είναι το αποτέλεσµα του συµψηφισµού αυξήσεων και µειώσεων  που θα προκύψουν λόγω της Συγχώνευσης. 
Ειδικότερα: 
α) Το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 23.870.436,24 € που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο από την Επενδύσεις Αναπτύξεως 
Α.Ε. µετοχικό κεφάλαιο, µετά από την αφαίρεση της ονοµαστικής αξίας όσων µετοχών της κατέχονται από την απορροφούσα 
και δεν ανταλλάσσονται ,  
 
β) Το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 2.335.266,47 € που θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο, για 
λόγους στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, 
 
 γ) Το µετοχικό κεφάλαιο θα µειωθεί κατά 6.036.484,61 €,  λόγω ακύρωσης ιδίων  µετοχών της για την αποφυγή αυξήσεως του 
αριθµού των µετοχών που θα προκύψουν από την συγχώνευση και  
 
δ) Το µετοχικό κεφάλαιο θα µειωθεί κατά ποσό 1.296.165,00 € λόγω αναγκαστικής ακύρωσης µετοχών της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E., που κατέχονται απο την  Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
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8.6  Ίδια Κεφάλαια  
 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η καθαρή θέση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. πριν από τη συγχώνευση και 
υπολογίζεται η λογιστική αξία της µετοχής:  

 
  
Αριθµός Μετοχών  * 314.550.885 
Ονοµαστική Αξία  2,89 € 
 (σε €) 
Μετοχικό Κεφάλαιο * 909.052.057,65 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 598.553.187,03 
Τακτικό Αποθεµατικό 85.457.742,43 
Έκτακτα Αποθεµατικά  263.786.354,05 
Αποθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων Νόµων 75.630.137,82 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων 3.745.035,14 
Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1 – 30/6/2003 104.239.817,82 
Ίδιες Μετοχές -95.088.712,63 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.945.375.619,31 
  
Λογιστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 6,18 

 
*  Ανάλυση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται στο κεφάλαιο 4.  

 

8.7  Μέτοχοι 
 
Οι κυριότεροι µέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias  A.E., καθώς και το ποσοστό της συµµετοχής τους,  στις  
11.9.2003 είναι οι εξής:  
 

 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
EFG Consolidated Holdings S.A. 117.649.883 37,40% 
Deutsche Bank ΑG 29.180.737 9,28% 
EFG Exchange Holdings Limited  12.070.422 3,84% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 7.826.058 2,49% 
Λοιποί Μέτοχοι 147.823.785 47,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 314.550.885 100,00% 

 
Σηµειώσεις 
1. Οι ίδιες µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., αποκτήθηκαν µέσω του Χ.Α. µε σκοπό τη στήριξη της 
χρηµατιστηριακής τιµής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 
2. Από τους λοιπούς Μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., 369.900 µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν 
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% και αντιπροσωπεύουν το 23,95% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
Μεταξύ των φυσικών προσώπων, περιλαµβάνονται και µέλη του ∆.Σ. της Τράπεζας.  Τα µέλη του ∆.Σ. που ασκούν ενεργό 
∆ιοίκηση, κατείχαν, την 31.12.2002, 467.618 µετοχές και ήταν δικαιούχοι δικαιωµάτων προαιρέσεως «αγοράς» 554.527 
µετοχών. Οι µη ασκούντες ενεργό διοίκηση κατείχαν, την 31.12.2002, 551.320 µετοχές της τράπεζας. 
 
 
Οι µεταβολές που επήλθαν στη µετοχική σύνθεση της Τράπεζας (ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3%), κατά την περίοδο 
26.2.99-31.7.03, έχουν ως ακολούθως:  

 
 

1. Οι  Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Τράπεζας Αθηνών και της (πρώην) Τράπεζας EFG Eurobank A.E. τις 
26.2.1999 αποφάσισαν την Συγχώνευση των δύο Τραπεζών και την αλλαγή της επωνυµίας σε «Τράπεζα EFG 
Eurobank A.E.».  Οι Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% µετά την συγχώνευση ήταν οι εξής: 
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 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS S.A. 88.840.014 80,42% 
DEUTSCHE BANK ΑG 10.701.165 9,69% 
SAUSOLITO TRADING LTD 5.087.610 4,61% 
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3.397.775 3,08% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 2.437.060 2,20% 
ΣΥΝΟΛΟ 110.463.624 100,00% 

 
2. Από 16.3.1999 έως 19.3.1999 πραγµατοποιήθηκε δηµόσια εγγραφή, µε πώληση 10,64% του συνόλου των µετοχών 

από τον κύριο µέτοχο Consolidated Eurofinance Holdings S.A  Οι Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% µετά 
την διάθεση των µετοχών  ήταν οι εξής: 

 
 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS S.A. 77.090.014 69,79% 
DEUTSCHE BANK ΑG 10.701.165 9,69% 
SAUSOLITO TRADING LTD 5.087.610 4,61% 
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3.397.775 3,08% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 14.187.060 12,84% 
ΣΥΝΟΛΟ 110.463.624 100,00% 

 
3. Τον Ιούνιο 1999 η Consolidated Eurofinance Holdings S.A., η οποία είχε την ελέγχουσα πλειοψηφία της Τράπεζας  

EFG Eurobank A.E., επιδίωξε µε την ∆ηµόσια Προσφορά, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών να αυξήσει το 
ποσοστό συµµετοχής της στην Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. ώστε να αποκτήσει ελέγχουσα πλειοψηφία σε αυτήν.  Για την 
απόκτηση 12.025.000 µετοχών Τράπεζας Εργασίας η Consolidated Eurofinance Holdings S.A. προσέφερε για 
αντάλλαγµα 2,4 µετοχές της Τράπεζας  EFG Eurobank A.E. για κάθε 1 µετοχή της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε.  Στις 
4.8.1999 έληξε µε επιτυχία η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Προσφοράς και κατόπιν των ανωτέρω οι Μέτοχοι  που 
κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% διαµορφώθηκαν  ως εξής: 

 
 

 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS S.A. 61.152.617 46,01% 
DEUTSCHE BANK ΑG 12.841.398 9,66% 
SAUSOLITO TRADING LTD 5.135.025 3,86% 
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4.200.000 3,16% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 49.590.539 37,31% 
ΣΥΝΟΛΟ 132.919.579 100,00% 

 
 

4. Στις 2.5.2000 η EFG Consolidated Holdings S.A. µεταβίβασε µέσω του Χ.Α.Α. στην  εταιρεία EFG Exchange 
Holdings S.A., πακέτο 9.284.940 µετοχών της Τράπεζας  EFG Eurobank A.E., οι οποίες αντιστοιχούν σε 6,99% του 
µετοχικού της κεφαλαίου.  Κατόπιν των ανωτέρω, οι Μέτοχοι  που κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% διαµορφώθηκαν  
ως εξής: 

 
 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 52.017.819 39,13% 
DEUTSCHE BANK ΑG 13.291.636 9,99% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS S.A. 9.284.940 6,99% 
SAUSOLITO TRADING LTD 5.135.025 3,86% 
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4.295.397 3,23% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 48.894.762 36,80% 
ΣΥΝΟΛΟ 132.919.579 100,00% 

 
 

5. Στις 11.3.2002 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης η εγκριτική απόφαση 
της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E. Λόγω της συγχώνευσης αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών κατά 18.963.636 και επέφερε µεταβολή 
ποσοστού της συµµετοχής της EFG Exchange Holdings S.A. κατά 3,13%. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Μέτοχοι που 
κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% διαµορφώθηκαν  ως εξής: 
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 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 116.223.852 37,19% 
DEUTSCHE BANK ΑG 29.180.737 9,34% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS S.A. 12.070.422 3,86% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 155.063.415 49,61% 
ΣΥΝΟΛΟ 312.538.426 100,00% 

 
 Οι από 24.5.2000, 14.9.2001 και 14.9.2002 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Τράπεζας 

προέβλεπαν την αγορά ιδίων µετοχών,µε σκοπό την στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους, µέχρι ποσοστού 10% 
του µετοχικού κεφαλαίου. Η Τράπεζα, το µετά τις 14.6.2002 χρονικό διάστηµα, διενήργησε αγορές ιδίων µετοχών οι 
οποίες στις 18.4.2002, κάλυψαν τον αριθµό των 9.401.434 µετοχών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% του συνολικού 
αριθµού του µετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό πάνω από 3% 
διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 
 Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 116.230.747 37,19% 
DEUTSCHE BANK ΑG 29.180.737 9,34% 
EFG EXCHANGE HOLDINGS S.A. 12.070.422 3,86% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 9.401.434 3% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 145.655.086 46,61% 
ΣΥΝΟΛΟ 312.538.426 100,00% 

 
 

8.8  ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση – Εποπτεία  
      

   8.8.1 Όργανα ∆ιοίκησης   
 

Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από πέντε έως είκοσι (5 - 20) µέλη, τα οποία 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και οι σύµβουλοι 
είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις 
και θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του ασκεί ο 
Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Α΄ Αντιπροέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Β΄ ή ο Γ΄ 
Αντιπρόεδρος ή ένας Σύµβουλος που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των Συµβούλων που παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται. 
 
Κάθε αµοιβή ή αποζηµίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι 
βαρύνει την Τράπεζα µόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε ειδική απόφασή της. 
 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο υπογράφεται 
από τους παρόντες στη συγκεκριµένη συνεδρίαση Συµβούλους. 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση 
της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισµό, (µε εξαίρεση τα θέµατα που µε το 
Νόµο ή το Καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Τράπεζα  
επί δικαστηρίου και εξωδίκως. 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
Νόµος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή υπαλλήλους της Τράπεζας, ή σε τρίτους. 
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Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας είναι η ακόλουθη: 
 

Πρόεδρος : Ξενοφών  Κ. Νικήτας, Εκτελεστικό µέλος 
Επίτιµος Πρόεδρος : Γεώργιος  Κ. Γόντικας, Μη εκτελεστικό µέλος 
Αντιπρόεδρος Α΄ : Άννα Μαρία Λουίζα  Ι. Λάτση, Μη εκτελεστικό µέλος 
Αντιπρόεδρος Β΄ : Λάζαρος ∆. Εφραίµογλου, Μη εκτελεστικό µέλος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος : Νικόλαος Κ.  Νανόπουλος, Εκτελεστικό µέλος 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Νικόλαος  Β. Καραµούζης, Εκτελεστικό µέλος 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Βύρων Ν. Μπαλλής, Εκτελεστικό µέλος 
Μέλη : Emmanuel L. Bussetil, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Tessen Von Heydebreck, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Bernd Albrecht von Maltzan, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Φώτης Σ.  Αντωνάτος,  Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Χαράλαµπος  Μ. Κύρκος, Εκτελεστικό µέλος 
 : Παναγιώτης Κ. Λαµπρόπουλος, Ανεξάρτητο µη        

εκτελεστικό µέλος 
 : Σπύρος  Ι. Λάτσης, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Αντώνιος  Κ. Μπίµπας, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Κυριάκος  Ι. Νασίκας, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Στυλιανός Γ. Παπαδερός, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Νικόλαος  Κ. Παυλίδης, Εκτελεστικό µέλος 
 : Περικλής  Π. Πεταλάς, Μη εκτελεστικό µέλος 
 : Στάµος  Π. Φαφαλιός, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό  

µέλος 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 19.5.2003 αποφάσισε την παραπάνω σύνθεση του ∆ιοικητιού Συµβουλίου .Η θητεία των 
µελών του ∆.Σ. είναι τριετής και λήγει το 2006.  
  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για 
πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ούτε είναι αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, 
εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών και 
επαγγέλµατος ως σύµβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχοι έκδοσης, 
στελέχη χρηµατιστηριακών εταιρειών κλπ. 
 

 
Επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί από το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας: 
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), απαρτίζεται από τα εξής µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., Emmanuel Bussetil 
(Πρόεδρος), Περικλή Πεταλά και Φώτιο Αντωνάτο. 
 
Επιτροπή Κινδύνων (Risk Committee), απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆.Σ., Χάραλαµπο Κύρκο (Πρόεδρος), 
Ξενοφώντα Νικήτα, Νικόλαο Νανόπουλο, Νικόλαο Καραµούζη, Emmanuel Bussetil (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.) και 
Περικλή Πεταλά, (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ). 
 
Επιτροπή Ανταµοιβών (Remuneration Committee), απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆.Σ., Emmanuel Bussetil 
(Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ), Περικλή Πεταλά (µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ)  και Νικόλαο Νανόπουλο. 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Νικόλαος Νανόπουλος, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση της Τράπεζας, έχει εξουσιοδοτηθεί 
για την σύσταση, την συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και εν γένει την λειτουργία  των επιτροπών προς υποβοήθηση του 
έργου του. 
 
Κυριότερες επιτροπές είναι οι εξής: 

 
• Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού (Strategic Planning Group),  η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Νικόλαο 

Νανόπουλο (Πρόεδρος), Ξενοφώντα Νικήτα, Γεώργιο Γόντικα, Νικόλαο Καραµούζη, Βύρωνα Μπαλλή και Πόλα 
Χατζησωτηρίου. 

• Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Νικόλαο Νανόπουλο (Πρόεδρος), 
Ξενοφώντα Νικήτα, Νικόλαο Καραµούζη, Βύρωνα Μπαλλή, Χρήστο Κοµιόπουλο, Χαράλαµπο Κύρκο, Νικόλαο 
Παυλίδη, Γεώργιο Αλβέρτη, Βίκτωρα Πιζάντε, Ιάσµην Ράλλη και Πόλα Χατζησωτηρίου. 
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• Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (Credit Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Γόντικα (Πρόεδρος), 
Αντώνιο Μπίµπα, Χαράλαµπο Κύρκο, Χρήστο Κοµιόπουλο, Γεώργιο Κατσαρό, Ανδρέα Γιαννόπουλο, Χρήστο 
Αναστασιάδη και Ήβη Βίγκα. 

• Επιτροπή ∆εοντολογίας (Ethics Committee), η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Ξενοφώντα Νικήτα, Γεώργιο Γόντικα 
και Θεανώ Ζαµπέλλα.  

 
Επίσης, έχουν συσταθεί και οι κάτωθι επιτροπές: 
 
•   Επιτροπή Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Committee) 
• Επιτροπή Κεφαλαίων υπό ∆ιαχείριση (Clients & Funds Under Management Steering Committee) 
• Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού & Παθητικού (Asset & Liability Committee) 
• Επιτροπή ∆ικαστικών Υποθέσεων (Legal Actions Committee) 
• Market Risk Committee 
• Investment Products & Advisory Co-ordination Committee 
• Επιτροπές Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Committees) 
• Επιτροπή Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Steering Committee) 
• ∆ιάφορες υποεπιτροπές Πιστοδοτήσεων 
• Επιτροπή ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων (International Activities Steering Committee) 

 
Σύµφωνα µε τον Ν. 2076/92, άρθρο 6, υπεύθυνοι έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διοίκηση της Τράπεζας είναι οι  
κ.κ. Ξ. Νικήτας και Ν. Νανόπουλος. 
 
Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν παρατεθεί στις σελίδες 63-64. 
 
Αµοιβές ∆ιοκήσεως 
Το 2002 οι αµοιβές των µελών των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης ανήλθαν σε € 4.900 χιλ. Εκ των προαναφεροµένων 
µελών, αυτοί που ασκούν ενεργό διοίκηση κατείχαν, την 31-12-2002, 467.618 µετοχές της Τράπεζας και ήταν δικαιούχοι 
δικαιωµάτων προαιρέσεως «αγοράς» 554.527 µετοχών της Τράπεζας και είχαν ασκήσει το δικαίωµα αγοράς για 80.431 
µετοχές. Οι µη ασκούντες ενεργό διοίκηση κατείχαν, την 31-12-2002, 551.320 µετοχές της Τράπεζας. Το συνολικό ύψος 
δανείων της Τράπεζας σε µέλητης ∆ιοικήσεώς της στις 31-12-2002 ανέρχονταν σε € 0,9 εκατ.    
 

 
8.8.2 Όργανα ∆ιεύθυνσης – Οργανόγραµµα  
 
Οι οργανωτικές µονάδες της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. εντάσσονται στους εξής τοµείς: 
         Υπεύθυνος 

1. Wholesale Banking (Χρηµαταγορές, Κεφαλαιαγορά,  
Private Banking και Corporate Banking)      Ν. Καραµούζης 

 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 Γενική ∆ιεύθυνση Corporate Banking 

∆ιεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων 
   ∆ιεύθυνση Ναυτιλιακών Χρηµατοδοτήσεων 
   ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Πίστης 

 Group Treasurer  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

Investment Banking 
 ∆ιευθύνσεις Private Banking & Επενδυτικής Στρατηγικής 
 ∆ιεύθυνση Marketing & Υποστήριξης Εργασιών 
 Investor Relations Office 
   
2. Τραπεζική Ιδιωτών (Retail Banking)    Β. Μπαλλής 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων 
 Γενική ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης 
 ∆ιεύθυνση ∆ανείων  Μικρών Επιχειρήσεων 
 ∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστης 
 ∆ιεύθυνση Strategic Retail Marketing 
 
3. Risk Management       Χ. Κύρκος 
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όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
∆ιεύθυνση Ελέγχου Πίστης 
∆ιεύθυνση Market και Operational Risk 
∆ιεύθυνση Credit Approval 
∆ιεύθυνση Καθυστερήσεων και  Εµπλοκών 
∆ιεύθυνση Πελατών Ειδικού Χειρισµού 

 
4.  Τραπεζικές Εργασίες, Τεχνολογία και Πληροφορική    Ν. Παυλίδης 

όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση Τραπεζικών Εργασιών 
 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Κεντροποιηµένων Υπηρεσιών και Υποστήριξης 
 ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Τεχνικών Εργων 
 ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 ∆ιεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 
  
5. Οικονοµικές Υπηρεσίες, Στρατηγική και Επενδύσεις   Π. Χατζησωτηρίου 
 όπου υπάγονται οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Πόρων 
 ∆ιεύθυνση Financial Control 
 ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Client Relations Office 
 ∆ιεύθυνση  Στρατηγικής & Επενδύσεων 

 
6. Τοµέας Ευθύνης ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, όπου ανήκουν:  Ν. Νανόπουλος 

Νοµικός Σύµβουλος και Γραφείο Νοµικού Συµβούλου                                     
Νοµικές Υπηρεσίες                                 
Εσωτερικός Έλεγχος 
Compliance Officer                                                                  
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
∆ηµόσιες Σχέσεις και  Επικοινωνία    
∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες     
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οργανόγραµµα 
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8.8.3 Όργανα Εποπτείας 
 
Όργανα εποπτείας της εταιρείας κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι οι ορκωτοί ελεγκτές. Την εποπτεία της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ως πιστωτικού ιδρύµατος  ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ως µέλος 
του EFG Bank Group, η Τράπεζα ελέγχεται έµµεσα και από την Swiss Federal Banking Commission (SFΒC), η οποία 
εποπτεύει το EFG Βank Group σε όλα του τα επίπεδα. 
 
Όργανα εσωτερικού ελέγχου, κατά το ν.2076/1992 και τον ν.3016/2002, είναι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 
Τράπεζας και η Επιτροπή Ελέγχου. 
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8.9   Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5% 
 
Στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.. στο 
διοικητικό συµβούλιο ή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε έδρα τόσο την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 
 

Μέλη ∆.Σ. Εταιρεία Θέση 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 
άνω του 5% 

Ξενοφών Νικήτας - - - 
Γεώργιος 
Γόντικας 

Global Finance Α.Ε. 
Bulgarian Post Bank S.A., Βουλγαρία 
Μπέριγκ Ελληνικές Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Πρόεδρος 
Aντιπρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 

Άννα Μαρία 
Λουίζα Ι. Λάτση 

Wimbledow International  SA ( Panama ) 
EFG Bank European Financial Group (Switzerland) 
Interlatsco Luxembourg S.A. (Luxembourg) 
Consolidated Real Estate Inv. Holdings S.A. 
(Luxembourg) 
Societe D’Etudes Technique & Economiques S.A. 
(Switzerland) 
Arima SA 
Interlatsco Holdings S.A. (Luxembourg) 
POIH Holdings Limited 
Ανώνυµος Κτηµατική  Εταιρεία Παλλάς Αθηνά Α.Ε. 
ΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Πετρόλα Α.Ε. 
Εκάλη Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 
ΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 
S.I. Quadrilatere S.A. (Switzerland) 

- 
Μέλος 
Μέλος 

- 
 
- 
 

Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Μέλος 

33,3% 
15% 
25% 
24% 

 
25% 

 
100% 
20% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 
47,9% 
99,9% 

- 
Νικόλαος 
Νανόπουλος 

Τράπεζα Unitbank A.E. 
Eurobank Cards A.E. 
A.E.E. Aργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης 
EFG Private Bank S.A., Luxembourg 
Logic DIS Α.Ε. 
 
EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 
ΙΟΒΕ 

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος 

Μέλος 
Μέλος 

Μη Εκτελεστικό 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

Νικόλαος 
Καραµούζης 

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
ΚΑΝΤΩΡ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
EFG Hellas Plc. 
EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. 
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
Global Finance A.E. 
Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ 
Μπέριγκ Ελληνικές Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων  
Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε. 
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Πρόεδρος  
Μέλος 

Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Βύρων Μπαλλής EFG Α.Ε.∆.Α.Κ 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. 
Τράπεζα UNITBANK A.E. 
Eurobank Cards A.E. 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής 
EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων 
EFG Ασφαλιστικές Yπηρεσίες Α.Ε. 
EFG Business Services A.E. 
EFG Yπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 

Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



   

     
      
  

107

Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής 
Ποιότητας Α.Ε. 
Open 24 A.E. 
UnitFinance 

 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 

 
- 
- 
- 

Αντώνιος 
Μπίµπας 

Πρόοδος Ελλ. Επενδύσεις AEEX 
ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία) 

Πρόεδρος 
Μέλος 

- 
- 

Emmanuel 
Bussetil 

Private Financial Holdings Limited (England) 
EFG Private Bank Limited (England) 
EFG Asset Management Limited (England) 
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxembourg) 
EFG Corporate Finance Limited (England) 
European Financial Group Limited (England) 
Berberis Investments Limited (Guernsey) 
PBTC Nominees Limited (England) 
Private Asset Management Limited (England) 
St Catherine Foundation (England) 
The Private Bank & Trust Company Limited (England) 
Curzon Court Holdings Limited (England) 
Hayward Investments Limited (British Virgin Islands) 
Private Financial Investments Holding Limited (Jersey) 
Stapleford Insurance Company (Guernsey) 
EFG Exchange Holdings Limited (Cayman Islands) 
Goodwater Limited (British Virgin Islands) 
Interaviation Holdings Limited (Bermuda) 
Rosemead Finance Limited (British Virgin Islands) 
EFG Eurofinanciere d’Investissements SAM (Monaco) 
EFG Reads Trust Company Limited 
Terrebourne Financial and Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
Air Universal Limited (British Virgin Islands) 
EFG Asset Management Holding  SA (Luxembourg) 
Madiville Holdings Corporation (British Virgin Islands) 
Tierralta Holdings Corporation (British Virgin Islands) 
Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 
Matela Offshore Limited (British Virgin Islands) 
Alfen Finance SA (Panama) 
Steinfort Investments SA (Luxembourg) 
Ile de France Invetissements SA (Luxembourg) 
General Construction & Development Holdings  SA 
(Luxembourg) 
Wimbledow International SA (Panama) 
Ora Holdings Limited (Guernsey) 

Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

Tessen Von 
Heydebreck 

BASF AG, Ludwigshafen 
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes A.G., Berlin 
Dürr AG, Stuttgart 
Deutsche Bank OOO, Moskau 
Gruner & Jahr AG, Hamburg 
Deutsche Bank Polska S.A., Warschau 
Deutsche Bank Rt, Budapest 
DWS Investment GmbH, Frankfurt 
Deutshce Euroshop AG, Eschborn 
Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden AG, Frankfurt 
Deutsche Bank  Luxembourg S.A. 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος  

Πρόεδρος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Bernd Albrecht 
Von Maltzan 

Deutsche Bank Portugal S.A. 
Deutsche Bank S.A.E. 
DB Trust AG 
Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH 
KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH 
DB Real Estate Investment GmbH 

Μέλος  
Μέλος  
Μέλος  
Μέλος  

Πρόεδρος 
Μέλος  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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DB Real Estate Management GmbH 
Deutsche Immobilien Leasing GmbH 
Adolf  Würth GmbH & Co. KG 
Oman Bank International Bank S.A.O.G 
Swiss Banking School, Internanional Wealth Management 
MBA 
e. millenium 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

Φώτιος 
Αντωνάτος 

EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxembourg) 
EFG Exchange Holdings Limited (ΒVI) 
EFG Eurofinanciére d’Investissements S.A.M. (Monaco) 
Consolidated Lamda Holdings S.A. (Luxembourg) 
Private Financial Investments Holding Limited (Jersey) 
PRIVATAIR HOLDING S.A. (Switzerland) 
PRIVATAIR S.A. (Switzerland) 
S.I. Quadrilatere S.A. (Switzerland) 
Terrebourne Financial & Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
Βerberis Investment Limited (Jersey) 
Consolidated Real Estate Investments Holdings S.A. 
(Luxembourg) 
Ιnvestissements Immobiliers Kirchberg S.A. 
(Luxembourg) 
Paneuropean Oil &  Industrial Holding S.A.  
Stapleford Insurance Company Ltd (Guernsey) 
Ile de France Investissements S.A. (Luxembourg) 
Wimbledow International S.A. (Panama) 
POIH Holdings Limited 
Sudbury Consolidated SA (  Panama ) 
Steinfort Investments SA ( Luxembourg) 
Alfen Finance SA ( Panama  ) 
Air Universal SA ( British Virgin Islands)  

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Mέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Λάζαρος 
Εφραίµογλου 

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης 

Πρόεδρος 
Μέλος ∆Σ 

- 
- 

Χαράλαµπος 
Κύρκος 

EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 
EFG Eurobank Properties A.E. ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
Banc Post 
Hellas on Line Α.Ε.   
Βe–Business Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών 
Συναλλαγών 
Kύδων Α.Ε.  
Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και 
Αναπτύξεως Α.Ε. 
Ζήνων Ακίνητα Α.Ε. 

Μέλος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Πρόεδρος 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

Σπύρος Λάτσης Interlatsco Luxembourg S.A. (Luxembourg) 
Societe d’Etudes Techniques et Economiques S.A. 
(Switzerland) 
POIH Holdings Limited 
Ανώνυµος Κτηµατική Εταιρεία Παλλάς Αθηνά Α.Ε. 
Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Πετρόλα Α.Ε. 
EFG Bank European Financial Group (Switzerland) 
EFG Private Bank Limited (England) 
EFG Private Bank S.A. (Switzerland) 
EFG Eurofinanciere d’ Investissements SAM (Monaco) 
EFG Consolidated Holdings S.A (Luxembourg) 
Private Financial Investments Holding Ltd (Jersey) 
EFG Private Bank (Channel Islands) Limited (Guersney) 
Consolidated Real Estate Investments Holdings S.A. 
Ιnvestissements Immobiliers Kirchberg S.A.(Luxembourg) 
Private Financial Holdings Limited (England) 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

 
Μέλος 

- 
- 

Πρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Mέλος 
Mέλος 
Μέλος 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Μέλος 

21,5% 
12,5% 

 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

5% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

24% 
- 
- 
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SGI-IC 
Interlatsco Holdings S.A. (Luxembourg) 
Eκάλη Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 
ΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
Wimbledow International  SA ( Panama ) 
Paneuropean   Oil  & Industrial Holding S.A. 

Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

- 
- 
-    

Μέλος 

- 
20% 

47,9% 
33,3% 
33.3% 

- 
Κυριάκος 
Νασίκας 

EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Μέλος 
 

- 
 

Στυλιανός 
Παπαδερός 

EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεις Ζωής  
ΕFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών  
EFG Factors ΑΕΠΕΑ 
EFG ΑΕ∆ΑΚ 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 

Νικόλαος 
Παυλίδης 

Open 24 A.E. 
Επενδύσεις Αναπτύξεως  Α.Ε.Ε.Χ. 
EFG Υπηρεσίες  ∆ιαδικτύου  A.E. 
Hellas on Line A.E. 
Logic-Dis 

Μέλος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 
Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 

Περικλής 
Πεταλάς 

EFG Private Bank Limited (U.K.) 
EFG Private Bank S.A., Zurich (Switzerland) 
EFG Private Bank S.A.  (Luxembourg)  
Private Financial Holdings Limited, (U.K) 
Private Financial Investments Holding Limited, (Jersey) 
EFG Consolidated Holdings S.A. (Luxemburg) 
EFG Exchange Holdings Limited (Cayman Islands) 
Terrebourne Financial and Investment Corporation S.A. 
(Panama) 
EFG Asset Management SA.  
Air Universal (BVI) Limited 
EFG Investments Limited (Guersney) 
St Catherine Foundation (England)  
European Financial Group EFG (Switzerland) 
EFG Representative Office Limited (Switzerland) 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

Στάµος Φαφαλιός Νέα Τύχη Α.Ν.Ε. 
∆άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. 

Πρόεδρος 
- 

12,53% 
5,058% 

Παναγιώτης  
Λαµπρόπουλος   

- 
 

- 
 

- 
 

 
Σηµείωση : Οι Κύριοι Μέτοχοι και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας δεν συµµετέχουν µε ποσοστό άνω 
του 10% και σε άλλες εταιρείες πέραν όσων προαναφέρθηκαν. 
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8.10  Συµµετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της 
8.10.1 ´Αµεσες Συµµετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E 

ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 (30.06.2003) 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗ  
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ (ελεγχόµενες)  (σε χιλ. €) 
    Α.   Ενοποιούµενες   
EFG Private Bank (Luxembοurg) SA 75% 52.672 
EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. 60% 180 
EFG Hellas PLC 99,99% 19 
Eurobank Cards A.E.∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης 100% 587 
EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις A.E. 100% 62.922 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 100% 67.339 
EFG Factors A.E.Π.Ε.Α. 100% 8.869 
ΕFG Eurobank Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων  50,1% 18.474 
EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων 100% 2.509 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής 100% 2.031 
EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. 50% 558 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. 35,01% 59.941 
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.                                                    100% 18.922 
EFG Business Services A.E. 99,99% 3.815 
EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε. 25% 293 
EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) Ltd. 99% 15.448 
ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε. 100% 880 
EFG Eurobank Asset Management Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 100% 1.695 
EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ 50% 14.650 
Be-Business  Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών 60% 3.600 
EFG  Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. 99,99% 4.403 
Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. 51% 150 
Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε. 100% 7.118 
Hellas on Line A.E. 100% 16.291 
EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. 100% 17 
Banc Post S.A. (Ρουµανία) 36,25% 35.376 
EFG EUROBANK AD BEOGRAD (Γιουγκοσλαβία) 89,90% 11.491 
Tράπεζα Unitbank A.E. 50% 5.870 
Ξενοδοχεία της Ελλάδος Α.Ε. (σε εκκαθάριση) 75,07% - 
 β. Μη Ενοποιούµενες   
∆ιεθνείς Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. (σε εκκαθάριση) 99,9% 29 
Ασφαλιστική Πρακτοριακή Αθηνών ΕΠΕ (αδρανής) 100% - 
Συστήµατα Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας  Τραπέζης Αθηνών Ε.Π.Ε 
(σε εκκαθάριση) 

99,67% - 

2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ    
Ξενοδοχειακή Εταιρία Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε. 20% 3.255 
Alico / CEH Balkan Holdings 50% 33.258 
ΤΕFΙΝ Α.Ε. Εµπορίας αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 50% 2.201 
Unitfinance  A.E. Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 40% 48 
Κύδων Εµπορική, Τεχνική, Κτηµατική, Βιοµηχανική Α.Ε. 100% 387 
3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   
Κάντωρ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 18,97% 2.715 
Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.Ε.Χ. 15,20% 17.949 
∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ 19,64% 19.927 
∆ιατραπεζικά Συστήµατα ∆ΙΑΣ 10,22% 2.185 
LAMDA Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης  
Ακινήτων 

10,38% 28.151 

ΣΥΝΟΛΟ  527.241 
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Σηµείωση : Η αξία κτήσεως των συµµετοχών κατά τη χρήση 2002 ανήρχετο στο ποσό 514.611 χιλ. ευρώ και στη χρήση 
2001 σε 583.777 χιλ. ευρώ.  
 
Σηµειώσεις: 
1. Οι συµµετοχές της Τράπεζας αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους. Στη Λογιστική Κατάσταση 30/6/2003(όπως αυτή 

δηµοσιεύθηκε) το σύνολο των Συµµετοχών που εµφανίζεται στο Ενεργητικό είναι µικρότερο σε σχέση µε αυτό του 
παραπάνω πίνακα και αυτό οφείλεται στο ότι η συµµετοχή της Τράπεζας στην εταιρεία ∆ιεθνείς Ασφαλιστικές 
Πρακτορεύσεις στη Λογιστική Κατάσταση της Τράπεζας περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού 
Χρεώγραφα. 

2. Η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης στις 31.12.02 της Telesis Finance 
Α.Ε.Π.Ε.Υ, µε απορρόφηση των εταιρειών Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβούλων Εργασίας, Telesis 
Α.Ε.∆.Α.Κ και Α.Ε.∆.Α.Κ. Εργασίας. 

3. Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης την 1.4.2003, της EFG Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες Α.Ε. µε απορρόφηση της εταιρείας Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε. 

4. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της  Τράπεζας  EFG Eurobank Ergasias A.E.  στην Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 
ανέρχεται σε 43,23%, εκ του οποίου το 35,01% αποτελεί µακροπρόθεσµη επένδυση και εµφανίζεται στις συµµετοχές, 
ενώ το υπόλοιπο 8,22% αποτελεί µέρος του εµπορικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 

 
8.10.2 ´Εµµεσες Συµµετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E 

 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. την 30.6.2003 

ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
ΕΜΜΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
(%) 

EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική 
και Τουριστική Α.Ε. 

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 75% 

ΕFG A.E.∆.Α.Κ. EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.  50% 
Open 24 A.E. EFG Business Services A.E.  100% 
EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) 
LTD 

EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1% 

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 5% 
EFG Hellas PLC EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 0,01% 
Be-Business Exchanges A.E. ∆ικτύων 
Εταιρικών Συναλλαγών Α.Ε. 

Hellas on Line A.E. 10% 

Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου 
και Αναπτύξεως Α.Ε. 

EFG Eurobank Properties Α.Ε. 100% 

Bulgarian Post Bank AD Alico/CEH Balkan Holdings 86,24% 
ΖΗΝΩΝ Ακίνητα Α.Ε EFG Eurobank Properties A.E 50%. 
Bulgarian Retail Services S.A. Eurobank Cards A.E. 100% 

 
 

8.11 Περιγραφή των εταιρειών του Οµίλου της Τράπεζας 
 

Η συνοπτική εικόνα των βασικών επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που ανήκουν στον Όµιλο της Τράπεζας 
EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. έχει ως εξής:    
 
 
8.11.1 Άµεσες Συµµετοχές Ενοποιούµενες 

 
1. EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 
 
Το EFG Βank Group ίδρυσε την EFG Private Bank (Luxembourg) SA το 1986. Έδρα της τράπεζας είναι το Λουξεµβούργο, 
διεύθυνση 5, rue Jean Monnet L-2018, P.O. Box 897, Luxembourg. Η συµµετοχή της Τράπεζας στη συγκεκριµένη τράπεζα 
ανέρχεται σε 75% του µετοχικού της κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στο EFG Bank European Financial Group. 
Η EFG Private Bank (Luxembourg) SA παρέχει ευρύ φάσµα τραπεζικών υπηρεσιών και πραγµατοποιεί τραπεζικές 
εργασίες πάσης φύσεως. ∆ραστηριοποιείται έντονα στον τοµέα του Private Banking  και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικές 
στον τοµέα των αµοιβαίων κεφαλαίων. 
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 Στις 8.3.2000 η EFG Private Bank (Luxembourg) SA προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά Euro 20.000.000 
υπέρ των παλαιών µετόχων.  Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε κάλυψε το ποσοστό της (75%). 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας έχει ως εξής: 

 
1. Paul Munchen, Πρόεδρος 
2. Francois Ries, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3. Νικόλαος Νανόπουλος, Μέλος 
4. Νικόλαος Καραµούζης, Μέλος 
5. Ιάσµην Ράλλη, Μέλος 
6. Περικλής Πεταλάς, Μέλος 
7. Emmanuel Bussetil, Μέλος 
8. Rene Faltz, Μέλος 
9. Jean Mark Wagener, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 σε χιλ. € 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999
Πάγιο Ενεργητικό 969 1.562 1.737 1.415
Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύµατα και Πελάτες 834.501 791.011 892.074 1.296.321
Σύνολο Ενεργητικού 1.306.265 1.421.224 1.498.900 1.788.846
Μετοχικό Κεφάλαιο 70.000 70.000 70.000 50.000
Ίδια Κεφάλαια 93.749 83.701 79.987 54.456
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα και Πελάτες 1.166.590 1.245.008 1.321.870 1.657.050
Κύκλος εργασιών 80.587 102.683 130.983 69.512
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 11.905 5.192 6.668 3.558
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 10.048 3.714 5.530 2.124

 
 
2. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
 
Η θυγατρική αυτή εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έχει έδρα τον ∆ήµο Καλλιθέας, διεύθυνση Συγγρού 194. Σκοπός της 
εταιρείας είναι η διενέργεια εργασιών µεσιτείας ασφαλίσεων και ο συντονισµός της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων 
µέσω του δικτύου της Τράπεζας. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000,00 € (60.000 ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 5,00 € ανά µετοχή) 
 
Η εταιρεία απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την 1.4.2003 την Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε. µε ηµεροµηνία 
µετασχηµατισµού 30/09/2001. 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της, έχει ως ακολούθως : 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 60% , American Life Insurance Co 25%,Ν.Κανελλόπουλος-Χρ. Αδαµαντίδης Α.Ε. 
Γενικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις  10%,EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ 5%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας έχει ως εξής: 
1. Βύρων Μπαλλής, Πρόεδρος 
2. Νικόλαος Αδαµαντιάδης, Α΄ Αντιπρόεδρος 
3. Χρήστος Μιστιλλίογλου, Β΄ Αντιπρόεδρος 
4. Άννα Τρύφων, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
5. Κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπουλος, Μέλος 
6. Χρήστος Κοµιόπουλος, Μέλος 
7. Αριστοτέλης Καρυτινός, Μέλος 
8. Βασίλειος Φλώρος, Μέλος 
9. Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος 

 
 
 

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 



   

     
      
  

113

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Απαιτήσεις 3.424 1.896 1.899 2.882 1.002 791 
Σύνολο ενεργητικού 5.689 3.347 2.992 4.221 1.439 1.052 
Μετοχικό κεφάλαιο 176 88 88 88 88 88 
Ίδια κεφάλαια 375 287 243 176 76 66 
Υποχρεώσεις 5.032 2.973 2.712 4.005 1.336 983 
Κύκλος εργασιών 2.460 1.691 1.531 2.178 915 397 
Μικτά κέρδη  1.493 987 991 1.407 309 80 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 1.001 710 709 999 15 -68 

 
 
 
3. EFG HELLAS PLC 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα το Λονδίνο και λειτουργεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου. 
Σκοπός της εταιρείας είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές µε την έκδοση µεταβιβάσιµων τίτλων µέσης 
διάρκειας (Ε.Μ.Τ.Ν.) και την χρήση των αντλούµενων κεφαλαίων για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και τις 
θυγατρικές της. Η εταιρεία επίσης έχει σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων µέσω της έκδοσης βραχυπρόθεσµων 
µεταβιβάσιµων τίτλων (E.C.P.) οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε κανένα χρηµατιστήριο. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε £12,500.  
  
Οι µεσοπρόθεσµοι τίτλοι (Ε.Μ.Τ.Ν.)  εκδίδονται υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και µπορούν 
να εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε χρηµατιστήριο χώρας – µέλους της Ε.Ε. µε ανώτατο ποσό ΕΥΡΩ 1.500.000.000.  
Μέχρι 31/12/2002 η εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους αξίας ΕΥΡΩ 685.000.000 οι οποίοι είναι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο 
του Λουξεµβούργου. 
 
Οι βραχυπρόθεσµοι τίτλοι (Ε.C.P) εκδίδονται υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.. µε ανώτατο 
ποσό ΕΥΡΩ 1.500.000.000.  
Μέχρι 31/12/2002 η εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους αξίας ΕΥΡΩ 110.000.000 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας  έχει ως ακολούθως : 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 99,99%, EFG Private Bank Luxembourg S.A 0,01%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 
1.    Νικόλαος  Καραµούζης, Πρόεδρος 
2. Ιάσµην Ράλλη , Μέλος 
3. Φωκίων Καραβίας, Μέλος 
4. Andrew Robertson, Μέλος 
5. Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Μέλος 
6. Τζούλια Ζαβάκου, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 
 

 
4. EUROBANK CARDS Α.Ε. 
 
Η EUROBANK CARDS Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης ιδρύθηκε το 1997 µε έδρα τον 
∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Πετµεζά 13. Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η έκδοση, προώθηση και 
παρακολούθηση πιστωτικών καρτών, η διαµεσολάβηση για την χορήγηση και παρακολούθηση καταναλωτικών δανείων 
από φορείς που έχουν την ανάλογη άδεια και η ανάπτυξη λογισµικού και συστηµάτων για την υποστήριξη των 
προαναφεροµένων δραστηριοτήτων. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 586.940,57 € διαιρούµενο σε 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία  2002 2001 2000 1999 
Σύνολο Ενεργητικού 795.679 440.431 150.697 20 
Μετοχικό Κεφάλαιο 19 21 20 20 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31 -1 20 20 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) 37 -22 0 0 
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20.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 € η κάθε µία. Η Τράπεζα κατέχει το 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου. Εντός της χρήσεως 2003 θα πραγµατοποιηθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 
1. Βύρων Ν. Μπαλλής, Πρόεδρος 
2. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος,  Αντιπρόεδρος 
3. Γεώργιος-Λαυρέντιος Ν. Αλβέρτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
4. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Μέλος 
5. Σολοµών Α. Μπεράχας , Μέλος 
6. Γεώργιος Μ. Γεωργίου, Μέλος (αναµένεται ο διορισµός νέου µέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Γ.    

Γεωργίου) 
         Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ. ευρώ) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 
Πάγιο ενεργητικό 12.295 9.660 2.298 1.499 
Απαιτήσεις 8.107 6.031 3.824 5.350 
Σύνολο ενεργητικού 24.449 18.866 8.039 8.075 
Μετοχικό κεφάλαιο 587 587 587 587 
Ίδια κεφάλαια -1.895 2.542 1.383 1.085 
Υποχρεώσεις 23.149 16.170 6.540 6.850 
Κύκλος εργασιών 39.129 31.702 19.835 12.996 
Μικτά κέρδη  34.209 27.678 17.224 11.052 
Κέρδη (Ζηµιές) 
 χρήσεως προ φόρων -4.437 2.456 1.525 2.605 

 
 
5. EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ A.E. 
 
H εταιρία ξεκίνησε ως, «Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε.» (ERGOLEASING) µε έτος ίδρυσης το 1991 και  
βασικούς µετόχους την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. µε ποσοστό 70,2% (9.833.600 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.000 η 
καθεµία) και την Πληροφορική Εργασίας µε ποσοστό 20%. Εδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, διεύθυνση 
Πραξιτέλους 40-44, Αθήνα. Το µετοχικό της κεφάλαιο σήµερα ανέρχεται σε 47.000.000 ευρώ (4.700.000 ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε µία.  Στις 26.11.1999 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 
12.000 εκατ. δραχµών. Η πρώην Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. κάλυψε το ποσοστό της (70,24%) µε αποτέλεσµα το κόστος της 
συµµετοχής της να αυξηθεί από δρχ. 3.059 εκατ. σε  δρχ. 11.489 εκατ. Στις 8.8.2001 η "INFO QUEST (ΙΝΦΟ ΚΟΥΕΣΤ) 
Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστηµάτων Επικοινωνίας και 
Περιφερειακών", καθολικός διάδοχος της Πληροφορικής Εργασίας Α.Ε.Β.Ε. λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, µεταβίβασε στην Τράπεζα το σύνολο της συµµετοχής της στην ERGOLEASING, ήτοι 2.801.400 
µετοχές (ποσοστό 20,01%). Στις 23.8.2001 η "Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.", µεταβίβασε στην Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias A.E. το σύνολο της συµµετοχής της στην ERGOLEASING, ήτοι 1.120.000 µετοχές (ποσοστό 8%). 
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβιβάσεων η συµµετοχή της Τράπεζας στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
ποσοστό 98,25%.  
 
Στις 25/1/2002 οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε.» και «EFG Εurobank 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών µε απορρόφηση της δεύτερης από την 
πρώτη και µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/6/2001.  Στις 11.02.2002 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της EFG 
Eurobank Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις  από την Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε 
EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Η συµµετοχή της Τράπεζας στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας 
εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 100%.µετά την απορρόφηση της εταιρίας  «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.»  που κατείχε το 
0,63 % 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη χρηµατοδοτική µίσθωση κινητού εξοπλισµού και ακινήτων, τόσο σε επιχειρήσεις όσο 
και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Η Εταιρεία προσφέρει, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της, πέραν της 
κλασσικής µορφής leasing και όλες τις άλλες µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης όπως leasing σε συνάλλαγµα, sale & lease 
back, leasing µε κυµαινόµενα µισθώµατα κλπ.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
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1. Χρήστος  Κοµιόπουλος, Πρόεδρος 
2. Γεώργιος  Μαρίνος, Αντιπρόεδρος 
3. Χαράλαµπος  Κύρκος, Μέλος 
4. Φώτιος Τσίτσος, Μέλος 
5. Ευάγγελος  Κάββαλος, Μέλος 
6. Αριστοτέλης  Καρυτινός, Μέλος 

       7.     Παναγιώτης  Μαντάς, Μέλος 
 

Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά Στοιχεία  2002 2001 2000 1999 1998 
Αναπόσβεστα πάγια 564.236 425.627 161.346 124.050     93.015 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 21.774 22.856 5.467 8.570       6.755 
Ίδια κεφάλαια 60.262 61.449 67.239 52.400     17.455 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 408.644 159.628 76.342 42.880     28.190 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 96.336 233.990 38.943 43.820      53.411 
Σύνολο υποχρεώσεων 534.977 393.618 115.285 86.690      81.599 
Κύκλος εργασιών 153.237 106.198 76.420 60.610      53.156 
Μικτά κέρδη 24.772 24.146 20.000 15.080      10.180 
Κέρδη προ φόρων 1.344 7.977 9.705 4.730       3.281  
Κέρδη µετά από φόρους 0 4.014 5.721 1.380       2.849 

 
* Τα κονδύλια της χρήσης  2001 για την περίοδο από 1/7-31/12/2001  περιλαµβάνουν και την απορροφηθείσα εταιρία «EFG 
Eurobank Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» 
 
6. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.       
 
Η EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Φιλελλήνων 10 
& Ξενοφώντος 13. Σκοπός της εταιρείας είναι η διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών κάθε είδους σε χρηµατιστήρια 
αξιών και παραγώγων, καθώς και η παροχή όλων των κύριων και παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται 
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Στις 30.11.2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της 
Χρηµατιστηριακής Εργασίας Α.Χ.Ε. και της ΤΕΛΕΣΙΣ  Χρηµατιστηριακής  Α.Ε., από την  EFG Eurobank 
Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατοµµύρια  (12.000.000,00) 
ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε µία. Η 
Τράπεζα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 

      Η  σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος 
2. Βίκτωρ Aσσέρ,Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
3. Νικόλαος Ανδριανόπουλος, Μέλος 
4. Άµπης Λεβής, Μέλος 
5. Ελένη Μάτσου, Μέλος 
6. Κων/νος Παναγίδης, Μέλος 
7. Ελένη Τζάκου, Μέλος 

 
               
      Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 ( σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία  2002 2001** 2000 1999* 
Απαιτήσεις 111.094 149.907 21.397 43.380 
Σύνολο ενεργητικού 158.960 212.063 54.927 59.820 
Μετοχικό κεφάλαιο 12.000 12.000 5.869 5.870 
Ίδια κεφάλαια 57.567 76.722 16.960 16.040 
Υποχρεώσεις 100.697 132.576 37.791 43.620 
Κύκλος εργασιών 101.394 75.172 44.327 17.710 
Μικτά κέρδη  8.083 16.928 24.901 11.470 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 2.120 2.642 24.924 10.170 

*Στοιχεία από τη Λογιστική κατάσταση της περιόδου 17.2-31.12.1999, ενώ η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας λήγει, 
σύµφωνα µε το καταστατικό της, την 31.12.2000. 
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**Στα στοιχεία του 2001περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία των απορροφούµενων εταιριών ’Χρηµατιστηριακή 
Εργασίας Α.Χ.Ε’ και ‘ΤΕΛΕΣΙΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.’ από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού (30/4/2001) 
και µέχρι την ηµεροµηνία της έγκρισης της συγχώνευσης (30/11/2001)   
 
 
7. EFG FACTORS A.E. Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Όθωνος 8-10. Έδρα της εταιρείας από 24/10/2002 
είναι ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, διεύθυνση Καποδιστρίου 3. Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια πράξεων 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1905/90, όπως ισχύει.  Το αρχικό µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δρχ. 2.000 εκατ. και διαιρείτο σε 200.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η 
κάθε µία. Μετά από την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την έγκριση της Νοµαρχίας 
Αθηνών, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 130.594,28 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε € 30 και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε €6.000.000. Με την από 20.12.02 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά € 3.000.000 µε καταβολή 
µετρητών, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε € 45. Το ποσό της τελευταίας ανωτέρω αύξησης κατεβλήθη 
ολοσχερώς το 2002. Το µετοχικό Κεφάλαιο µετά την έγκριση της Νοµαρχίας που έγινε στις 21/5/2003 διαµορφώθηκε σε 
9.000.000€. Η Τράπεζα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 
1. Βασίλειος Φλώρος, Πρόεδρος 
2. Χρήστος Κοµιόπουλος, Αντιπρόεδρος 
3. Στυλιανός Παπαδερός, Μέλος 
4. Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος 
5. Γεώργιος Μαρίνος, Μέλος 

 
     Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 

Σύνολο Ενεργητικού 157.221 91.433 27.778 
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.000 5.869 5.869 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.674 6.656 6.071 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) 1.649 1.054 386 

 
 

8. ΕFG EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
 
Η EFG Eurobank Properties Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων ιδρύθηκε το 1952 και έχει έδρα τον ∆ήµο 
Αθηναίων. Παρέχει ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών µε στόχο να εξελιχθεί άµεσα σε ηγετική µορφή στο χώρο 
του real estate στην Ελλάδα. Αντικείµενο εργασιών της είναι οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, η διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, οι εκτιµήσεις ακινήτων καθώς και το brokerage. Στις 16.6.2000 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας  αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 2.395.584.150 δραχµών τοις 
µετρητοίς µε την έκδοση 3.304.254 νέων µετοχών ονοµαστκής αξίας 725 δραχµών και τιµή εκδόσεως 2.170 δραχµών η 
κάθε µία.  Στην παραπάνω αύξηση, η Τράπεζα, µοναδικός µέτοχος της εταιρείας, παραιτήθηκε από το δικαίωµά της 
προτίµησης στην αποφασισθείσα αύξηση και δεν συµµετείχε στην αύξηση αυτή.  Την 30/11/2001 η Γενική Συνέλευση των 
µετόχων αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά   € 587.234,04 και την µετατροπή του σε ευρώ, µε 
επιπλέον αύξηση κατά δρχ. 5.505.220.395 λόγω στρογγυλοποίησης. Την 20/12/2002 η Γενική Συνέλευση των µετόχων 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά  € 298.200,00 δια κεφαλαιοποιήσως της διαφοράς από 
αναπροσαρµογή των παγίων µε έκδοση 140.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 2,13. Κατόπιν των ανωτέρω, το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 14.991.114,66 διαιρεµένο σε 7.038.082 µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας € 2,13 η κάθε µία.   
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της, έχει ως ακολούθως : 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 50,1%, REIB EUROPE INVESTMENTS LTD 20%, LAMDA DEVELOPMENT 
AE Συµµετοχών & Αξιοποίησης Ακινήτων  29,9%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος 
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2. Λάµπρος Αναγνωστόπουλος, Αντιπρόεδρος 
3. Αριστοτέλης Καρυτινός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
4. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Μέλος  
5. Βασίλειος Μπρακούλιας,  Μέλος 
 
  Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

Οικονοµικά στοιχεία (σε χιλ. €) 
 2002 2001 2000 1999 1998 
Πάγιο Ενεργητικό 124.103 67.857 46.333 7.965 3.571 
Μετοχικό κεφάλαιο 14.991 14.693 14.090 3.390 3.390 
Ίδια κεφάλαια 39.660 36.649 34.919 3.112 3.108 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 4.727 2.306 1.909 3 -86 

 
 
 
9. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 από την πρώην Τράπεζα Κρήτης, µε σκοπό την κάλυψη κινδύνων κυρίως συνδεδεµένων µε 
τις εργασίες της Τράπεζας. Εδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Καλλιθέας, διεύθυνση Συγγρού 194.  Η Τράπεζα κατέχει το 
100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 352.200 € (12.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € ανά µετοχή). 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Βύρων Μπαλλής, Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3. Στυλιανός Παπαδερός, Μέλος 
1. Βλασταράκης Μιχαήλ, Μέλος 
4. Όθων Κολλυριώτης, Μέλος 
5. Γεώργιος Αλβέρτης, Μέλος 
6. Θεόδωρος Καλαντώνης, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 

 (σε χιλ. ευρώ) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Σύνολο Ενεργητικού 15.974 12.893 10.060 7.894 5.456 4.828 
Μετοχικό Κεφάλαιο 352 352 352 352 352 352 
Συµµετοχή της Τράπεζας 100% 100% 100% 99,58% 99,58% 99,58% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.048 7.695 6.627 6.324 4.056 3.677 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) 2.184 1786 743 2.518 616 602 

 
 

 
10. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 από την πρώην Τράπεζα Κρήτης, µε σκοπό την πώληση ασφαλειών ζωής µέσω του δικτύου 
της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Α.Ε. στους πελάτες αυτής. Εδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Kαλλιθέας, 
διεύθυνση Συγγρού 194. Η Τράπεζα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε 1.467.500 € (50.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € ανά µετοχή)  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1.    Βύρων Μπαλλής, Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3. Στυλιανός Παπαδερός, Μέλος 
4. Βλασταράκης Μιχαήλ, Μέλος 
5. Όθων Κολλυριώτης, Μέλος 
6. Γεώργιος Αλβέρτης, Μέλος 
7. Θεόδωρος Καλαντώνης, Μέλος 
 
Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
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Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 1998 
Σύνολο Ενεργητικού 29.896 13.107 9.090 4.687 1.966 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.468 1.468 1.467 440 440 
Συµµετοχή της Τράπεζας 100% 100% 100% 99,67% 99,67% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.969 8.119 5.907 4.446 1.585 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) 5.307 3.528 1.908 2.867 346 

 
 
 
11. ΕFG Α.Ε.∆.Α.Κ.  
 
Η EFG ΑΕ∆ΑΚ  είναι η πρώην εταιρεία «Hanwha Hellas Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων» 
(διακριτικός τίτλος «Hanwha Hellas Α.Ε.∆.Α.Κ») η οποία µετά την συγχώνευση της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε. µε την 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., µετονοµάσθηκε  σε EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. Ιδρύθηκε το 1996 σε συνεργασία µε τη First 
Securities Co. Ltd. Εδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, διεύθυνση Σταδίου 10, Αθήνα. Αποκλειστικός σκοπός της 
εταιρείας είναι η διαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1969/1991. Η συµµετοχή της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στην εταιρεία αυτή ανέρχεται στο 50% του µετοχικού της κεφαλαίου (19.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €  η κάθε µία). Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου  (19.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 29,35 €  η κάθε µία)  ανήκει στην EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
 
 Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 
1. Βύρων Μπαλλής, Πρόεδρος 
2. Αντώνιος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος 
3. Αριστείδης Ξενόφος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
4. Βλασταράκης Μιχαήλ, Μέλος 
5. Ιάσµην Ράλλη, Μέλος 
6. Ράλλης Σπανδωνίδης, Μέλος 
7. Francois Ries, Μέλος 
8. Στυλιανός Παπαδερός, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 

 
 ( σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία  2002 2001 2000 1999 
Πάγιο Ενεργητικό 234 350 409 150 
Χρεόγραφα 6.969 8.894 1.507         270 
Σύνολο Ενεργητικού 19.407 15.316 6.181 570 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.115 1.115 1.115 290 
Ίδια Κεφάλαια 2.379 2.087 1.300 360 
Υποχρεώσεις 16.730 13.135 4.830 190 
Κύκλος Εργασιών 23.637 25.087 8.817 200 
Μικτά Κέρδη 2.059 1.981 997 40 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 888 1.311 394 (20) 

 
 
 

12. EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 
Η EFG Finance A.E.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Όθωνος 6 και στις 18.12.01 
µετονοµάστηκε σε EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή των εξής επενδυτικών υπηρεσιών 
που προβλέπονται εκάστοτε από τον νόµο: 
 

1.  Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες: α) λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί 
των αναφερόµενων στον ν. 2396/1996 χρηµατοπιστωτικών µέσων, β) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, 
στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται 
ανωτέρω υπό α, γ) αναδοχή της έκδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται ανωτέρω υπό α ή και διάθεσή τους. 

2.   Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες: α) παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου 
τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους 
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δραστηριότητα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών στους τοµείς συγχώνευσης και εξαγοράς επιχειρήσεων, β) 
υπηρεσίες συνδεόµενες µε την αναδοχή έκδοσης και γ) παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο 
χρηµατοπιστωτικά µέσα αναφερόµενα υπό 1α. 

 
Στις 31/12/2002 ολοκληρώθηκε  η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και 
Συµβούλων Εργασίας, ΑΕ∆ΑΚ Εργασίας και Τέλεσις ΑΕ∆ΑΚ από την EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ. Το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας µετά την συγχώνευση, ανέρχεται σε € 15.807.000 και διαιρείται σε 316.140 µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας € 50 η κάθε µία.   Η συµµετοχή της Τράπεζας ανέρχεται στο 100% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της έχει ως εξής: 
 
Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος  
Μαρίνα Εφραίµογλου, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
Βίκτωρ Πιζάντε, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Φωκίων Καραβίας, Μέλος 
Σπυρίδων Παντελιάς, Μέλος 
Χρήστος Κοµιόπουλος, Μέλος 
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μέλος 
Ευθύµιος Μπουλούτας, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 

 
Οικονοµικά στοιχεία   σε χιλ. ευρώ 
 2002 2001 2000 
Σύνολο Ενεργητικού 38.590 23.728 16.364 
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.807 14.675 14.674 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22.745 16.349 15.308 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) 4.907 6.692 972 

 
 

 
13. EFG BUSINESS SERVICES Α.Ε. 
 
 
Η EFG Business Services A.E. ιδρύθηκε στις 8 Ιουνίου 2000 µε έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Τζιραίων 8-10, 
Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο την οργάνωση και 
διαχείριση θεµάτων µισθοδοσίας του προσωπικού τους. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού, οργανωτικού, 
οικονοµικού χαρακτήρα καθώς και σε θέµατα πληροφορικής σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η παροχή υπηρεσιών σε 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση της εταιρείας στην προώθηση πωλήσεων προϊόντων και 
υπηρεσιών τους . Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε  δρχ. 300 εκατ. διαιρετό σε 30.000 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µία.  Μετά από απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
30.11.2000, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε το έτος 2001 κατά 1.000.000.000 δρχ. µε την έκδοση 100.000 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µία. Με την από 18.12.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων αποφασίστηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε Ευρώ 29,35. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε 3.815.500 € (130.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € ανά µετοχή). Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK ERGASIAS A.E. κατέχει 99,999% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 
1. ∆ηµήτριος – Βασίλειος Κόκκινος, Πρόεδρος 
2. Mιχαήλ Βλασταράκης , Αντιπρόεδρος 
3. Αικατερίνη Τριβυζά, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
4. Πέτρος Αγγελάκης, Μέλος 
5. Βύρων Μπαλλής, Μέλος 
6. Κων/νος Παναγούλιας, Μέλος 

 
Η πρώτη εταιρική χρήση έκλεισε στις 31.12.2001 
 

Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
 



   

     
      
  

120

 01/01/2002-31/12/2002 8 /6/2000-31/12/2001  
Οικονοµικά στοιχεία (σε χιλ.ευρώ) (σε χιλ.ευρώ) 
Πάγιο Ενεργητικό 3.042 3.025 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.411 1.320 
Σύνολο Ενεργητικού 4.610 4.486 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.816 3.816 
Ίδια Κεφάλαια 4.123 4.001 
Υποχρεώσεις 423 449 
Κύκλος εργασιών 2.139 2.176 
Μικτά κέρδη 1.379 1.499 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 240 356 

 
 

 
14.  EFG ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην  
  Autorental) 

 
Ιδρύθηκε στο τέλος του 1998 µε βασικό µέτοχο την ERGOFINANCE A.E. (75%) (150.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
δρχ. 1.000 η κάθε µία). Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 588 χιλ. και έδρα της είναι ο ∆ήµος 
Αθηναίων. Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η µίσθωση, αγορά, πώληση αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, 
µοτοποδηλάτων και κάθε είδους οχηµάτων και θαλασσίων σκαφών. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, µπορεί να 
ασκεί κάθε εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το παραπάνω αντικείµενο εργασιών, να προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες 
και να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις µε τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Στις 18/7/2002 η Τράπεζα απέκτησε δι’αγοράς 
το 25% (50.000 µετοχές) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την κα Πολυτίµη Καµµένου και τον κο Ηλία 
Καµµένο, πέραν του ποσοστού 75% που κατέχει εµµέσως, µέσω της EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της εταιρείας έχει ώς ακολούθως : 
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 75%, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 25%.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1.  Χ. Κοµιόπουλος, Πρόεδρος 
2.  Π.Παπακυριάκη Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
3.  Π. Μαντάς, Μέλος 
4.  Γ. Αργυρόπουλος, Μέλος 
5.  Α. Αντωνόπουλος, Μέλος 
 

Τα βασικά οικονοµικά  στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ. ευρώ) 

Οικονοµικά Στοιχεία  2002 2001 2000 1999 
Αναπόσβεστα Πάγια 2.452 1.719 1.306 608 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.477 685 266 106 
Ίδια Κεφάλαια 708 673 607 598 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.442 2.129 1.256 223 
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.442 2.129 1.256, 223 
Κύκλος εργασιών 5.989 4.308 2.676 522 
Μικτά Κέρδη 882 329 263 95 
Κέρδη προ Φόρων 265 113 77 15 
Κέρδη µετά από Φόρους 130 66 46 11 

             Σηµ. Η εταιρεία  έχει ελεχθεί  για τις χρήσεις 1999, 2000, 2001. 
 

 
 
 
 



   

     
      
  

121

15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 
 
Η Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 µε έδρα το δήµο Καλλιθέας, οδός Συγγρού 194, µε βασικό 
µέτοχο την Τράπεζα που συµµετείχε µε ποσοστό 90% και την Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβούλων Εργασίας 
Α.Ε. µε ποσοστό 10%. ∆ραστηριότητά της ήταν η πρακτόρευση ασφαλιστικών εργασιών. Την 3.12.2001 η Τράπεζα 
µεταβίβασε δια πωλήσεως ποσοσό 25% στην American Life Insurance Co.  και  ποσοστό 10% στην Ν.Κανελλόπουλος – 
Χ.Αδαµαντιάδης Α.Ε. Γενικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και παρέµεινε µε ποσοστό 55% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. Το ποσοστό 10% του µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβούλων 
Εργασίας Α.Ε. λόγω της συγχωνεύσεως της από την EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ µεταβιβάστηκε στην τελευταία. Την 
1.4.2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας από την EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., µε 
ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.9.2001. 
 

 
 
16. EFG EUROBANK ERGASIAS INTERNATIONAL (C. I.) LTD 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 και ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. Έδρα 
της εταιρείας είναι το Guernsey στα Channel Islands. To µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε GBP10.000.000 και βασικοί 
µετοχοί της είναι η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. µε ποσοστό 99% (9.900 µετοχές ονοµαστικής αξίας GBP 
1.000 η κάθε µία) και η EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ µε ποσοστό 1%.  
 
Η ΕFG Eurobank Ergasias International δίνει έµφαση στη συλλογή  καταθέσεων µέσα στο σοβαρό και εχέµυθο πλαίσιο 
λειτουργίας που προσφέρουν τα Channel Islands και επεκτείνεται ήδη προς την παροχή διεθνών επενδυτικών υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου. 
 
∆εδοµένου ότι η ΕFG Eurobank Ergasias International λειτουργεί ως managed bank (όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των 
τραπεζών των εγκατεστηµένων στα Channel Islands) δεν διαθέτει δικό της προσωπικό αλλά εξυπηρετείται από το εντόπιο 
έµψυχο δυναµικό µιας από τις µεγαλύτερες αγγλικές τράπεζες, την Lloyds TSB Bank. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
1.  Ιωάννης Μακρής 
2.  Ιάσµην Ράλλη 
3.  Peter Niven 
4.  Steve Hewεtt 

Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία  έχουν  ως εξής: 
 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 
Απαιτήσεις 36.948 87.340 83.587 365.220
Σύνολο Ενεργητικού 37.180 87.391 91.381 366.480
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.373 16.434 16.039 16.400
Ίδια Κεφάλαια 17.470 18.273 17.260 16.500
Υποχρεώσεις 19.710 69.118 74.121 349.980
Κύκλος εργασιών 1.646 4.158 6.895 2.970
Μικτά κέρδη 377 948 1.966 740
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 377 588 749 380

 
 

17. ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε. 
 
Η Telesis Direct Α.Ε.Λ.∆.Ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1999 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Βαλαωρίτου 18 και 
αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση που υποστηρίζει τη λήψη και διαβίβαση εντολών αγοραπωλησίας µετοχών εταιρειών 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, µέσω του διαδικτύου (internet). 
 Η  διεύθυνση της έδρα της εταιρείας σήµερα  βρίσκεται στην όδο Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος στην Αθήνα .  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 879.000., διαιρούµενο σε 300.000 ονοµαστικές µετοχές των € 2,93 
εκάστη. Στις 28.6.2002 η Τράπεζα αγόρασε το 22% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (66.000 µετοχές ) από την 
εταιρεία One World A.E. υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µε αποτέλεσµα σήµερα  η συµµετοχή της Τράπεζας να ανέρχεται στο 
100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
Άµπης Λεβής, Πρόεδρος 
Βίκτωρ Πιζάντε, Αντιπρόεδρος 
Μαρίνα Εφραίµογλου, Μέλος 
Βίκτωρ Ασσέρ, Μέλος 
Ήβη Βίγκα, Μέλος 
Αλβέρτος Ταραµπουλούς, Μέλος 
Άννα Τριγάζη, Μέλος 
Αντώνης Κυριαζής, Μέλος 
Κωνσταντίνος Μυριάνθης, Μέλος. 
  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις τρεις πρώτες  χρήσεις: 
 
            Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής:  

(σε χιλ. ευρώ) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000
Πάγιο ενεργητικό 39 137 206
Κυκλοφορούν ενεργητικό 46 150 86
Σύνολο ενεργητικού 93 378 448
Μετοχικό κεφάλαιο 879 879 880
Ίδια κεφάλαια 64 337 389
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21 40 56
Κύκλος εργασιών 136 390 631
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -175 40 107
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) -272 -52 -491
Κέρδη χρήσεως (µετά από φόρους χρήσης) -272 -52 -491

 
 
 
18. EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 
Η εταιρία “EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ” (διακριτικός τίτλος “EFG Eurobank Asset 
Management S.A.” ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Όθωνος 6. Η νέα επωνυµία της εταιρίας 
εγκρίθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών µε ηµεροµηνία 4/7/2003 και η παλαιά επωνυµία της εταιρίας ήταν 
“ΤΕΛΕΣΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.465.000 
ευρώ και διαιρείται σε 500.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. Στις 5/4/2002 η Τράπεζα αγόρασε το 
23,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  (117.500 µετοχές) από τον κο Κων/νο Μοριανό µε αποτέλεσµα η 
συµµετοχή της EFG Eurobank Ergasias SA να ανέλθει στο 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας . 
 
Με απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (4/7/2003) εγκρίθηκε  η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας ως ακολούθως : 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή των εξής κύριων και παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από 
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία : 

 Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες: 
α. Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των αναφερόµενων κατωτέρω 
χρηµατοπιστωτικών µέσων : 

  αα. κινητών αξιών και µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, 
  ββ. τίτλων της χρηµαταγοράς, 
  γγ. τίτλων προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων       

που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς,             
  δδ. προθεσµιακών συµβολαίων επιτοκίου (FRA), 
εε. συµβάσεων ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεων ανταλλαγής 
συνδεόµενων µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps). 
ζζ. δικαιωµάτων προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω χρηµατοπιστωτικά µέσα 
(όπως, ενδεικτικά, δικαιώµατα προαιρέσεως (options) επί συναλλάγµατος και επιτοκίων), περιλαµβανοµένων των 
ισοδυνάµων χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρέχουν δικαιώµατα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. 
β. ∆ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια 
συµπεριλαµβάνουν χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται ανωτέρω υπό α. 
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2.  Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες: 
α. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής 
τους στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, καθώς και παροχή συµβουλών 
και υπηρεσιών στους τοµείς συγχωνεύσεως και εξαγοράς επιχειρήσεων. 
β. Παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά µέσα αναφερόµενα υπό 1α του 
παρόντος άρθρου. 
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία δύναται : α) να ιδρύει ή να συµµετέχει ή να αντιπροσωπεύει 
οποιαδήποτε εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Mαρίνα Εφραίµογλου, Πρόεδρος  
Νικόλαος Καραµούζης, Αντιπρόεδρος   
Ευθύµιος Μπουλούτας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Φωκίων Καραβίας, Μέλος 
Νέλλη Τζάκου, Μέλος 

 
Η εταιρία απασχολούσε την 30η Ιουνίου 2003 οκτώ άτοµα προσωπικό.  

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας είναι τα εξής : 

Οικονοµικά στοιχεία 2002 σε χιλ. € 2001 σε χιλ. € 
Έξοδα εγκαταστάσεως  0,00 0,00 
Πάγιο Ενεργητικό  488,70 611,13 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.135,99 1.143,87 
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 4,95 2,24 
Σύνολο Ενεργητικού 1.629,65 1.757,25 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1,465,00 1.465,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.573,01 1.600,84 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 3,73 1,91 
Υποχρεώσεις  48,98 153,37 
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 3,92 1,13 
Κύκλος Εργασιών 438,20 538,87 
Μικτά Αποτελέσµατα 203,43 341,79 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) -27,82 186,70 

 
  
 

 
19. ΕFG EΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ   
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001 µε βασικό µέτοχο την Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. µε ποσοστό 50% 
(5.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93ευρώ η κάθε µία) και έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Πραξιτέλους 40-44).  Το 
υπόλοιπο 50% ανήκει σε 95 φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1% σε έκαστο πρόσωπο. Το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 29.300.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000 ανώνυµες µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. Σκοπός της εταιρείας είναι η αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών 
αξιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1969/1991 «περί Εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων, 
διατάξεων εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλων διατάξεων». Το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε 29.300.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η 
κάθε µία. 
 
Η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε απόφαση της  Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 2003 
µε την οποία  διορίσθηκαν εκκαθαριστές οι : 
 

1.  Ιωάννης ∆ερπανόπουλος 
2.  Κωνσταντίνος Μοριανός 
3.  Αναστασία Μπρατσιώτη 

 
        Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής:  
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Οικονοµικά στοιχεία 
(σε χιλ. ευρώ) 

 
2002 23/4/2001-31/12/2001 

Πάγιο ενεργητικό αναπόσβεστο 34 45 
Χρεόγραφα  15.475 15.397 
Σύνολο ενεργητικού 29.668 29.576 
Μετοχικό κεφάλαιο 29.300 29.300 
Ίδια κεφάλαια 30.208 29.446 
Υποχρεώσεις 122 118 
Κύκλος εργασιών 1.843 1.023 
Μικτά κέρδη  1.490 780 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 849 548 

  
 
 
20. BE-BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του  2001 µε µετόχους την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε ποσοστό 60% 
(120.000 µετοχές)   την ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών –η οποία µετονοµάσθηκε σε VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών-µε ποσοστό 30% (60.000 µετοχές) και την COMQUEST A.E. 
Eµπορίας Συσκευών και Τηλεπικοινωνιών –η οποία µετονοµάσθηκε σε HELLAS ON LINE Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας 
Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής- µε ποσοστό 10% (20.000 µετοχές) και έδρα τον ∆ήµο 
Αθηναίων (Λαοδικείας 16, Ιλίσσια). Σκοπός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 
µέσω του ∆ιαδικτύου και έχει ως αντικείµενο την παροχή σε συναλλασσόµενες επιχειρήσεις υπηρεσιών σχετικά µε πάσης 
φύσεως ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές µέσω συστηµάτων, σχεδιασµένων µε στόχο την βέλτιστη κάλυψη των 
επιχειρηµατικών αναγκών των συναλλασσοµένων κατά τρόπο που να επιτρέπεται η διενέργεια ασφαλών και διαφανών 
συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 
200.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε µία.  
Συµπληρωµατικά την 30/6/2003 µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 5.010.000,00 ευρώ. 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 
1. Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Αντιπρόεδρος 
3. Πέτρος Αγγελάκης, Μέλος 
4. Γεώργιος-Λαυρέντης Αλβέρτης, Μέλος 
5. Σπυρίδων Μακρυδάκης, Μέλος 
6. Χρήστος Κοµιόπουλος, Μέλος 
7. Σωκράτης Κοµινάκης, Μέλος 
8. Χαράλαµπος Μαζαράκης, Μέλος 
9. Απόστολος Κουκουβίνος, Μέλος 

  
Η εταιρεία είναι νεοσύστατη και η πρώτη της χρήση έληξε την 31/12/2002. 
 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
Οικονοµικά στοιχεία 
 (σε χιλ. €) 2002 
Εξοδα εγκαταστάσεως 4.921 
Πάγιο ενεργητικό 95 
Απαιτήσεις 6.456 
Σύνολο ενεργητικού 11.800 
Μετοχικό κεφάλαιο 6.000 
Ίδια κεφάλαια 220 
Υποχρεώσεις 11.239 
Κύκλος εργασιών 2.468 
Μικτά κέρδη  1.028 
Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -5.779 
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21. EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.      
 
Η εταιρία συστάθηκε τον  Φεβρουάριο του 2001 µε βασικό µέτοχο την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε ποσοστό 
99,99% (149.999 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35ευρώ η κάθε µία). Η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη και 
έληξε  την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων (Λαοδικείας 16). 
Σκοπός της εταιρίας ορίστηκε :   
H ανάπτυξη περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εµπορίου και ηλεκτρονικών συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό 
τρίτων, η ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής, πιστοποίησης & αναγνώρισης ηλεκτρονικών υπογραφών, η ανάπτυξη 
λογισµικού και συστηµάτων ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής, η παροχή συµβουλών – εκπόνηση οικονοµικών – 
τεχνικών µελετών και η διάθεση τεχνογνωσίας σε θέµατα πληροφορικής, ηλεκτρονικών δικτύων, ανάπτυξης περιβάλλοντος 
ηλεκτρ. Εµπορίου διεκπεραίωσης συναλλαγών, ασφάλειας ηλεκτρονικών δικτύων, Distance selling, Direct Mail και 
Electronic Point of Sales (ePos). 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.402.500 ευρώ διαιρούµενο σε 150.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 
€ η κάθε µία. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 
Νικόλαος Παυλίδης Πρόεδρος 
Σπυρίδων Μακρυδάκης,  Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Μαυρογιάννης,   ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Νικόλαος Νανόπουλος, Μέλος 
Βύρων Μπαλλής,  , Μέλος 
Γεώργιος Αλβέρτης, Μέλος 
Όθων Κολλυριώτης, Μέλος 
Ιωάννης Κωστόπουλος, Μέλος 
Ισίδωρος Πασσάς  , Μέλος 
Βίκτωρ Ασσέρ, Μέλος 
Λεβής Άµπης, Μέλος 
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει την 30.6.2006. 

   
   Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής:  

Οικονοµικά στοιχεία (σε χιλ. ευρώ) 
 14/2/2001-31/12/2002 
Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστα 234 
Πάγιο ενεργητικό Αναπόσβεστο  281 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2.040 
Σύνολο Ενεργητικού 2.555 
Μετοχικό κεφάλαιο 4.403 
Ίδια κεφάλαια 1.530 
Υποχρεώσεις 1.006 
Κύκλος εργασιών 2.033 
Μικτά κέρδη (εκµετάλλευσης) 47 
Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) (2.872) 

 
22. Q-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.    
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε  293.500,01 € 
αποτελούµενο από 10.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € η καθε µία  Η πρώτη χρήση ολοκληρώθηκε την 31.12.2002 . 
Η Τράπεζα κατέχει το 51% του µετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία  TRADELINK Ανώνυµη εταιρεία Μελετών ∆ιανοµής 
Εµπορίας και Εκδόσεων το 24,5% και η εταιρεία THE GRASS ROOTS GROUP PLC το υπόλοιπο 24,5%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής :  
1) Σπυρίδων Μακρυδάκης του Γεωργíoυ, Πρόεδρος  
2) Κωνσταντινίδης Πέτρος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος 
3) Μπαλλής Βύρωνας του Νικολάου, Μέλος 
4) Ian Luxford του William, Μέλος 
5) Αναστασόπουλος ∆ηµήτριος του Κίµωνα, Μέλος 
6) Βλασταράκης Μιχαήλ του Γεωργίου, Μέλος  
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7) Παπασπύρου Σπυρίδων του Αθανασίου, Μέλος  
  
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ. ευρώ) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 
Πάγιο ενεργητικό 256 
Απαιτήσεις 432 
Σύνολο ενεργητικού 770 
Μετοχικό κεφάλαιο 294 
Ίδια κεφάλαια 295 
Υποχρεώσεις 457 
Κύκλος εργασιών 1962 
Μικτά κέρδη  758 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 17 

 
 

23. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 µε βασικούς µετόχους την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. µε ποσοστό 49% (95.060 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €36,70 η κάθε µία) και την Επενδύσεις Εργασίας µε ποσοστό 51% ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο 
ανέρχεται σε 7.119,80 χιλ.€. Η Τράπεζα, µετά την συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας, κατέχει πλέον το 
100%. Η εταιρεία τελεί υπό συγχώνευση µε απορρόφησή της από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., µε 
ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.4.2003. Η συγχώνευση αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2003. 
Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, διεύθυνση Λαοδικείας  16. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συµβουλών 
και υπηρεσιών πάσης φύσεως, η σύνταξη µελετών  για διαχείριση κεφαλαίων νοµικών και φυσικών προσώπων καθώς και η 
διαχείριση περιουσίας ιδίων ή τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής :  

1.  Μαρίνα Εφραίµογλου, Πρόεδρος 
2.  Ευθύµιος  Μπουλούτας, Αντιπρόεδρος  
3.  Νικόλαος Καραµούζης, Μέλος 
4.  Φωκίων Καραβίας, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

Οικονοµικά Στοιχεία 
 (σε χιλ. ευρώ) 

2002 2001 2000 1999 1998 

Αναπόσβεστα Πάγια 1 3 5 6 7 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.276 15.245 24.769 40.978 14.891 
Ίδια Κεφάλαια 947 7.518 13.963 28.241 6.604 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  - - - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.221 9.266 12.717 12.715 8.230 
Σύνολο Υποχρεώσεων 9.221 9.266 12.717 12.715 8.230 
Κύκλος Εργασιών 350 474 7.656 26.673 6.603 
Μικτά Κέρδη 343 439 7.498 26.132 6.294 
Κέρδη προ φόρων -821 -33 5.786 21.613 3.811 
Κέρδη µετά από φόρους -821 -33 5.786 21.459 3.707 

 
 
 
24. HELLAS ON LINE Α.Ε. (πρώην Comquest Α.Ε.)   

 
H HELLAS ON LINE Ανώνυµος Εταιρεία Εµπορίας & Yπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας & Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1993. 
Το 2000 απορροφήθηκε από την εταιρεία ComQuest AE και εντάχθηκε στον Όµιλο QUEST. Στις 23/5/2002 η Efg 
Eurobank Ergasias, ήδη µέτοχος κατά 40%, απέκτησε και το υπόλοιπο  60% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  
(3.600.000 µετοχές) από την εταιρεία Info Quest Aνώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και κατέστη ο µοναδικός µέτοχος της εταιρείας. Παράλληλα η εταιρεία µετονοµάσθηκε εκ νέου σε HELLAS 
ON LINE.  Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου, διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, τκ 151 24 Νέα Κηφισιά. 
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Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ∆ιαδικτύου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι µαζί µε 
την Otenet και την Forthnet η µεγαλύτερη εγχώρια εταιρεία στον κλάδο. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής : 
1. Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος 
2. Νικόλαος Παυλίδης, Αντιπρόεδρος 
3. Απόστολος Κουκουβίνος, Μέλος     
4. Σπυρίδων Μακρυδάκης, Μέλος 
5. ∆ηµήτριος Πολίτης, Μέλος 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999(*) 
Πάγιο ενεργητικό 7.798  8.099 11.091 5.618 
Απαιτήσεις 4.878 4.535 3.345 290 
Σύνολο ενεργητικού 14.608 14.649 18.599 8.309 
Μετοχικό κεφάλαιο 6.000 6.000 5.869 4.143 
Ίδια κεφάλαια 7.580 8.382 11.512 3.963 
Υποχρεώσεις 6.959 6.085 6.834 4.322 
Κύκλος εργασιών 11.279 10.733 10.409 595 
Μικτά κέρδη  3.659 1.873 3.235 271 
Κέρδη χρήσεως προ 
φόρων 

280 -1.288 377 41 

   
      (*) Τα στοιχεία 1999 αφορούν τα στοιχεία της Comquest προ απορρόφησης της Ηellas On Linε δεδοµένου ότι το υφιστάµενο 
νοµικό πρόσωπο είναι αυτό της Comquest (που µετονοµάσθηκε). 
 
 
 
25. EFG HELLAS (Cayman Islands) Ltd. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 µε έδρα τα νησιά Cayman (Cayman Islands) και λειτουργεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των 
νησιών Cayman. Σκοπός της εταιρείας είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές µε την έκδοση µεταβιβάσιµων 
τίτλων µέσης διάρκειας (Ε.Μ.Τ.Ν.) και την τοποθέτηση  των αντλούµενων κεφαλαίων για την επιµήκυνση της διάρκειας των 
υποχρεώσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και των θυγατρικών της. Το  µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε USD 15.000 και η Τράπεζα συµµετέχει κατά 100%. 
 
Οι τίτλοι εκδίδονται υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και µπορούν να εισάγονται προς 
διαπραγµάτευση σε χρηµατιστήριο χώρας – µέλους της Ε.Ε. µε ανώτατο ποσό ΕΥΡΩ 1.500.000.000.  
Μέχρι 31/12/2002 η εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους ονοµαστικής αξίας ευρώ 11.000.000 οι οποίοι είναι εισηγµένοι στο 
χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 

1.    Νικόλαος  Καραµούζης, Πρόεδρος 
7. Ιάσµην Ράλλη , Μέλος 
8. Φωκίων Καραβίας, Μέλος 
9. Andrew Robertson, Μέλος 
10. Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Μέλος 
11. Τζούλια Ζαβάκου, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 
 

 
 

                                                  (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία  2002 
Σύνολο Ενεργητικού 11.229
Μετοχικό Κεφάλαιο 16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14
Αποτελέσµατα χρήσεως (προ φόρων) -2
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26. ΒANC POST S.A 
 

Στις 20.7.2000 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας EFG Eurobank Α.Ε., της Banco Portugues de Investimento και της 
General Electric Capital Corporation από τη µία πλευρά και της Ρουµανικής Κυβέρνησης από την άλλη για την µεταβίβαση 
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της ρουµανικής τράπεζας, η οποία έλαβε χώρα - µετά την ολοκλήρωση των  διαδικασιών που 
έπρεπε να ακολουθήσουν την παραπάνω σύµβαση  στις 21.9.2000. 
 
Με την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε κατείχε ποσοστό 19,25 % µε 
συνολικό κόστος συµµετοχής δρχ. 2.762 εκατ. Στις 8/11/2002 η Τράπεζα απέκτησε 113.015.995 µετοχές (17%) από τη 
Ρουµάνικη Κυβέρνηση µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχει το 36,25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 36,25%,Banco Portugues de Investimento 17%, General Electric Capital Corporation 
8,75%, Bank Post employees & Persiones 8%,Λοιποί Μέτοχοι 30% (µε 31.12.2002). 

 
Η  σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Elena Petculescu, Πρόεδρος 
2. Niculae Dumitrache, Αντιπρόεδρος 
3. Ilie Gabriela, Μέλος 
4. Joao Silva Bento, Μέλος 
5. Γεώργιος Γόντικας, Μέλος 
6. Θεόδωρος Καρακάσης, Μέλος 
7. David Watson, Μέλος 
8. Χαράλαµπος Κύρκος, Μέλος 
9. Decebal Urdea, Μέλος 
10. Iuliu Vida, Μέλος    
      
 Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

 (σε εκατ. ROL) 
 

Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 
Πάγιο Ενεργητικό 5.170.523 5.419.154 4.582.701 3.522.195 
Απαιτήσεις ένατι πελατών 6.096.547 5.009883 3.551.689 2.535.012 
Σύνολο Ενεργητικού 22.102.360 19.064.714 14.370.999 10.156.861 
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.460.509 2.460.509 2.086.946 1.043.404 
Ίδια Κεφάλαια 3.690.516 3.455.917 2.762.393 2.047.380 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 15.654.621 13.226.726 9.662.797 8.109.481 
Κύκλος εργασιών 4.057.776 4.163.081 4.509.936 4.048.439 
Μικτά κέρδη 192.131 317.971 1.583.419 1.746.703 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 192.131 317.971 417.179 257.667 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 
 
 

27. EFG Eurobank  A.D. BEOGRAD (πρώην Postbanka A.D. Γιουγκοσλαβία) 
 

Η  Τράπεζα EFG Eurobank  A.D. BEOGRAD έχει τη δυνατότητα να  εκτελεί όλες τις τραπεζικές  εργασίες. Η αρχική 
συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ανήρχετο σε 68,06 % του µετοχικού κεφαλαίού της Postbanka A.D. 
Μετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003,  το ποσοστό συµµετοχής της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  ανήλθε σε 89,90%.  Το υπόλοιπο  10,1% του µετοχικού κεφαλαίου της EFG 
Eurobank  A.D. BEOGRAD ανήκει σε πολλούς µικροµετόχους. 
Στις 6/8/2003 άλλαξε η επωνυµία της εταιρείας, σε EFG Eurobank AD BEOGRAD. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Θεόδωρος Καρακάσης, Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Λυγνός, Μέλος 
3. Nick Pfaff, Μέλος 
4. Γεώργιος Αλβέρτης, Μέλος 
5. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Μέλος 
6. Milco Cupana, Μέλος 
7. Slobodan Rosic, Μέλος 
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Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

 (σε χιλ. δινάρια) 

Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 
Πάγιο Ενεργητικό  53.060 51.834 
Απαιτήσεις έναντι πελατών και τραπεζών 563.290 359.038 
Σύνολο Ενεργητικού 1.090.760 886.259 
Μετοχικό Κεφάλαιο 223.890 223.890 
Ίδια Κεφάλαια 382.772 341.519 
Υποχρεώσεις προς πελάτες και τράπεζες 227.919 3.007 
Κύκλος Εργασιών 108.335 217.812 
Μικτά Κέρδη 84.602 151.625 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 8.085 16.332 

 
 
28. ΤΡΑΠΕΖΑ UNITBANK A.E. 

 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα την Αθήνα, διεύθυνση Μεσογείων 61 και Αρκαδίας 26. Σκοπός της εταιρείας είναι η 
διενέργεια, για λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, όλων των εργασιών που 
επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα ο νόµος. Οι δραστηριότητες της τράπεζας συµβάλλουν κυρίως στην προώθηση της 
καταναλωτικής πίστης στον τοµέα οχηµάτων, σκαφών και λοιπών µέσων κυκλοφορίας. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 11.740.000 και διαιρείται σε 400.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 29,35 η 
κάθε µία.  Η συµµετοχή της Τράπεζας ανέρχεται στο 50% του µετοχικού κεφαλαίου.  Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην 
Inchcape Overseas Investments B.V. 
 
Η   σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  έχει ως εξής: 

              
1.          Νικόλαος  Νανόπουλος , Πρόεδρος 
2.          Martin Taylor, Αντιπρόεδρος 
3.          Βύρων  Μπαλλής, Μέλος 
4.          Κωνσταντίνος Καρυδιάς , Μέλος 
5.          Ελένη  Μάτσου, Μέλος 
6.          Χρήστος  Κοµιόπουλος , Μέλος 
7.          Βασίλειος  Βαρβαγιάννης , Μέλος 
8.          Σούζαν -Μπετζιάν  Χαρδούβελη , Μέλος 
9.          Αριστείδης  Αραβανής  , Μέλος 
10.        Christopher   Parker ,Μέλος 

   
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002  2001 
Πάγιο Ενεργητικό ( Άυλα και ενσώµατα ) 1.156 1.766 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 3.407 161 
Απαιτήσεις κατά Πελατών 157.397 89.312 
Σύνολο Ενεργητικού 166.866 92.258 
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο 11.740 11.740 
Οφειλόµενο 6.200  
Ίδια Κεφάλαια 18.605 11.875 
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 136.126 21.731 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 9.451 55.954 
Συνολικά  Ακαθάριστα Εσοδα (Κύκλος εργασιών) 17.284 9.667 
Ολικά  Αποτελέσµατα  Εκµεταλλεύσεως (Μικτά κέρδη) 9.721 6.337 
Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ φόρων 865 299 
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29. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.   
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1936, έχει έδρα την Αθήνα, Μνησικλέους 2, και ανήκει στην Τράπεζα κατά 75,07%. Η εταιρεία 
τελεί υπό εκκαθάριση. 
 
8.11.2  Άµεσες Συµµετοχές µη Ενοποιούµενες 
 
1.  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Καλλιθέας, διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 194. Σκοπός της 
εταιρείας είναι η ανάληψη µε σύµβαση έναντι προµηθειών, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 99,9% του συνόλου των 
µετοχών.  
 
Η εταιρεία έχει σταµατήσει τις δραστηριότητές της και βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

  Τα βασικά  οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλ.ευρώ) 

Οικονοµικά στοιχεία 2000 1999 1998 
Απαιτήσεις 0 22 16 
Σύνολο ενεργητικού 22 41 40 
Μετοχικό κεφάλαιο 29 29 29 
Ίδια κεφάλαια 19 26 38 
Υποχρεώσεις 0 13 0 
Κύκλος εργασιών 0 0 0 
Μικτά κέρδη 0 0 0 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων -7 -12 -14 

 
  
 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠE  
 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής.  Η εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα στη Λ. Συγγρού 132 και αντικείµενο εργασιών τη διαµεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες.  Η 
εταιρεία αδρανοποιήθηκε από τα τέλη του έτους 1998. 

 
3.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 

  
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 µε έδρα την Αθήνα  (Σανταρόζα 3), µε αντικείµενο εργασιών την ασφάλεια του προσωπικού, 
των εγκαταστάσεων και του υλικού της Τράπεζας και ανήκει κατά 99,67% στην Τράπεζα.  Η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση 
από το 1994. 
 
8.11.3 Συγγενείς Εταιρείες 
 

  1. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και έδρα της ορίσθηκε ο ∆ήµος Σπάτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραχώρηση, κατασκευή 
και εκµετάλλευση του κεντρικού ξενοδοχείου του νέου διεθνούς αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα. Το µετοχικό της κεφάλαιο 
αρχικώς ανήρχετο  σε δρχ. 4.000 εκατ.(11.738.811,45 ευρώ) και αυξήθηκε σε 16.090.001,24 ευρώ. 

 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
EFG Eurobank Ergasias A.E.  20,2%, ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 30,3%, ACCOR A.E. 20,2%, ΠΑΛΛΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Παροχής 
Επιχειρηµατικών Συµβούλων  9,10%,  Ιωάννης Μαρκόπουλος 10,1%, Σπύρος Μπέλλος 10,1%. 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Αριστοτέλης Καρυτινός, Πρόεδρος  
2. Απόστολος Αλλαµανής, Μέλος 
3. Γιώργος Μαρίνος, Μέλος 
4. Κωνσταντίνος Αλεξίου, Μέλος 
5. Μαρία Αλεξίου, Μέλος 
6. Γ. Μπούτσικας, Μέλος 
7. Αντ. Βαρθολοµαίος, Μέλος   
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8. Γιώργος Γραβιάς, Μέλος 
9. Μάριος ∆ανέζης,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
10. Patric Fournier, Μέλος 
11. Dominique Ferraris, Μέλος 
12. ACCOR S.A., εκπροσωπούµενη από το εκάστοτε ειδικά εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο, Μέλος 
 

 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 
 (σε χιλ. ευρώ) 

Οικονοµικά Στοιχεία 2002 (3) 2001 (1) 2000 (2) 
Πάγιο Ενεργητικό 32.309 35.135 27.897 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.597 6.428 5.096 
Ίδια Κεφάλαια 10.925 14.163 11.739 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 19.688 19.224 19.119 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.683 12.829 3.376 
Σύνολο Υποχρεώσεων 28.371 30.053 22.495 
Κύκλος Εργασιών 11.474 527 0 
Μικτά Κέρδη 260 -540 0 
Κέρδη προ φόρων -3.960 -1228 0 
Κέρδη µετά από φόρους -3.960 -1228 0 

 
 

 (1)∆ραστηριότης 1,5 µήνες   
 (2) περίοδος ανεγέρσεως  του ξενοδοχείου 
 (3) ∆ραστηριότης 12 µήνες 

 
 2. Alico CEH/Balkan Holdings Limited 
 
Η εταιρεία έχει έδρα τη Λευκωσία  της Κύπρου. Ο εταιρικός της σκοπός περιλαµβάνει σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία 
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων όπως συµµετοχή σε άλλες εταιρείες , παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως , εµπόριο κλπ. Η βασική 
της δραστηριότητα είναι αυτή της συµµετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (holding company). Η Τράπεζα αγόρασε  το 50% του 
µετοχικού  κεφαλαίου της εταιρείας από την εταιρεία Private Financial Investments Holdings Limited στο δεύτερο εξάµηνο του 
2002. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα  σε 52.911.110 USD διαιρούµενο σε 52.911.110 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
1 USD ανά µετοχή. Οι µέτοχοι της εταιρείας είναι: EFG Eurobank Ergasias A.E. 50% και American Life insurance Company 
50%. Η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 86,24% στην τράπεζα Bulgarian Post Bank AD που έχει έδρα τη Βουλγαρία και 
συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.). 
 
Η  σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου έχει ως εξής: 
Γ. Γόντικας , Πρόεδρος 
R.K. Nottingham, Αντιπρόεδρος 
A. Βασιλείου, Μέλος 
Β. Dozier, Μέλος 
Α. Οµηρίδης, Μέλος 
Ν. Νανόπουλος, Μέλος 
Α. Stone, Μέλος 
D. Watson, Μέλος 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 
Οικονοµικά Στοιχεία  
(σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π) 2002* 2001 2000 1999 
  
Συµµετοχές 55.541 55.541 55.541 46.900 
Σύνολο Ενεργητικού 55.993 56.998 56.817 47.539 
Μετοχικό Κεφάλαιο  52.911 47.461 47.400 38.900 
Ιδια Κεφάλαια 54.862 47.074 46.011 37.862 
Υποχρεώσεις 1.311 9.924 10.805 9.677 
Κέρδη προ φόρων 2.279 959 (351) (576) 
Κέρδη µετά από φόρους 2.158 922 (351) (576) 
 
  *Τα ποσά της χρήσης 2002 δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. 
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3. TEFIN Α.Ε.   
 

H TEFIN Ανώνυµος Εταιρεία Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων ιδρύθηκε το 1994 σε συνεργασία µε την 
ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων. Έδρα της εταιρείας 
είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, διεύθυνση Λ. Μεσογείων 61 & Αρκαδίας 26. Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εµπορία και 
πώληση οχηµάτων και µηχανηµάτων προς εµπόρους ή τελικούς καταναλωτές τοις µετρητοίς ή µε πιστωτικές διευκολύνσεις 
και η εκµίσθωση τους προς τρίτους.  Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.395.000ευρώ (1.500.000µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 2,93ευρώ. Η συµµετοχή της Τράπεζας στην εταιρεία αυτή ανέρχεται σε 50% του µετοχικού της 
κεφαλαίου.  
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
EFG Eurobank Ergasias A.E. 50% , ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΜ 50% . 
 
Η σύνθεση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
1. Gary Reynard, Πρόεδρος 
2. Χρήστος Κοµιόπουλος, Αντιπρόεδρος 
3. Martin Taylor, Μέλος     
4. Aριστείδης Αραβανής, Μέλος 
5. Ελένη Μάτσου, Μέλος 
6. Κωνσταντίνος Καρυδιάς, Μέλος 

 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 
 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999 1998 
Πάγιο ενεργητικό 10.865 30.520 52.282 30.973 17.922 
Απαιτήσεις 71.605 97.612 127.550 58.659 10.652 
Σύνολο ενεργητικού 83.627 146.628 182.734 96.531 31.547 
Μετοχικό κεφάλαιο 4.395 4.395 4.402 4.402 4.402 
Ίδια κεφάλαια 8.889 8.613 8.311 6.450 5.300 
Υποχρεώσεις 74.114 135.726 170.574 88.887 25.197 
Κύκλος εργασιών 39.825 96.634 226.167 166.405 214.063 
Μικτά κέρδη  3.826 6.880 8.717 8.590 11.569 
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 5.837 9.369 8.955 4.543 2.356 
 
 
 

4. UNITFINANCE A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
( UNITFIN A.E.) 
 
Η UNITFIN A.E. ιδρύθηκε στις 27/5/2003 µε έδρα Μεσογείων 61 & Αρκαδίας 26 Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας είναι η 
προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 120.000 και διαιρείται 
σε 4.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 30 έκαστη.. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: EFG Eurobank 
Ergasias A.E. 40% και Inchcape Overseas Investments B.V. 60%. 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Αριστείδης Αραβανής, Πρόεδρος 
2. Βύρων Μπαλλής,, Αντιπρόεδρος 
3. Γεώργιος Αλβέρτης, Μέλος 
4. Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος 
5. Ευάγγελος Κάππας, Μέλος 
6. Martin L. Taylor, Μέλος 
7. Gary Reynard, Μέλος 
8. Christopher F. Parker, Μέλος 
Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31/12/2003. 
 
5. ΚΥ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, ∆ιεύθυνση Βουκουρεστίου 22 & Βαλαωρίτου 3 και µε κύριο 
σκοπό την ανάληψη κτηµατικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων µη σχετιζοµένων µε την Τράπεζα. Η µοναδική πράξη που 
εκτέλεσε η εταιρεία ήταν η υπογραφή προσυµφώνου αγοράς της εταιρείας «Ξενοδοχεία της Ελλάδος» προκαταβάλοντας 
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ποσό ύψους δρχ. 120 εκατ. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 586.940,57, διαιρεµένο σε 20.000 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 29,35 η κάθε µία. Η Τράπεζα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από τόκους καταθέσεων. 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος 
2. Αριστείδης Καρυτινός, Μέλος 
3. Βασίλης Μπρακούλιας, Μέλος 
4. Χριστίνα Καράπατσα, Μέλος 
5. Θεόδωρος Καρακάσης, Μέλος 

   
 Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

Οικονοµικά στοιχεία (σε χιλ. €) 
 2002 2001 2000 1999 1998 
Σύνολο Ενεργητικού 758 762 788 777 787 
Μετοχικό Κεφάλαιο 587 587 587 587 587 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 752 752 752 752 750 
Κέρδη –Ζηµιές χρήσεως (προ 
φόρων) -0,5 6 21 26 42 

 
8.11.4 Λοιπές Συµµετοχές 
 
1.  ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διεύθυνση Βασ. Σοφίας 4. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή 
υπηρεσιών συµβούλου. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.232.221,78 ευρώ και διαιρείται σε 5.478.342 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,59ευρώ η κάθε µία. Η Τράπεζα συµµετέχει µε ποσοστό (18,97%). 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Καστρινάκης, Αντιπρόεδρος  
3. Χαράλαµπος Ντόλκας, Αντιπρόεδρος  
4. Νικόλαος Καραµούζης, Μέλος 
5. Ιωάννης Ιωαννίδης, Μέλος 

 
 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
Κ.Mητρόπουλος  20,97%, Κ.Καστρινάκης 20,97%, Χ.Ντόλκας 20,97%, EFG Eurobank Ergasias A.E. 18,97%, Κυπριακή 
Τράπεζα Αναπτύξεως Ltd 10,90%, N. Παπαδόπουλος 4,29%, Α.Σοφός 1,72%, Ε. Σπαντιδάκης 0,91%, Α. Γιαννουλάτος 0,30%. 
 
 Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έχουν ως εξής: 

 σε χιλ. ευρώ 
 2002 2001 2000 1999 1998 
Οικονοµικά Στοιχεία      
Αναπόσβεστα Πάγια 1.046 1.065 972 820 720 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 5.287 5.240 4.836 3.770 2.930 
Ίδια Κεφάλαια 4.096 3.886 3.732 1.960 1.630 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 93 280 140 250 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.989 2.759 2.050 2.410 1.560 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.989 2.852 2.330 2.550 1.810 
Κύκλος Εργασιών 8.353 8.486 7.180 7.650 5.110 
Μικτά Κέρδη 2.101 1.939 1.827 1.660 1.010 
Κέρδη προ φόρων 1.285 1.149 1.057 910 530 
Κέρδη µετά από φόρους 836 704 637 530 310 

 
 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 
 
Η Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.Ε.Χ ιδρύθηκε το 1990 και έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων. Πρόκειται για εταιρεία 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στις 20.12.1999 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
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της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το 
ποσό των 20.150 εκατ. δραχµών. Η Τράπεζα κάλυψε το ποσοστό της (15,2%), µε αποτέλεσµα το κόστος της συµµετοχής 
της να αυξηθεί από δρχ. 3.053 εκατ. σε  δρχ. 6.116 εκατ.   

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε 32.188.335.400 δρχ ή 94.463.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 
32.240.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 998,3975 δρχ ή 2,93 ευρώ έκαστη.  
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως εξής (1/9/2003): ΕFG Eurobank Ergasias A.E. 17,39% (15,20% πάγια επένδυση 
της Τράπεζας και 2,19% επένδυση του εµπορικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας), LAXEY PARTNERS LTD 13.11%, 
LAZARD ASSET MANAGEMENT 7.94%, MARFIN CLASSIC ΑΕΕΧ 5,05%, λοιποί µέτοχοι 56,51%. 
Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικώς η, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 1969/1991 «περί Εταιρειών Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαίων Κεφαλαίων, διατάξεων εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλων 
διατάξεων», διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Ως κινητές αξίες νοούνται οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα, οι 
τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστοποιητικά καταθέσεων του άρθρου 9 του Α.Ν. 148/1967, τα έντοκα 
γραµµάτια του ∆ηµοσίου και άλλα χρηµατιστηριακά πράγµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η σύνθεση του ∆.Σ της εταιρείας έχει ως εξής: 
1. Αντώνιος Μπίµπας , Πρόεδρος 
2. Άγγελος Τσιχριντζής, Αντιπρόεδρος 
3. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μέλος 
4. Μιλτιάδης Σινιόσογλου - Τοσίτσας, Μέλος 
5. Alexander Zagoreos, Μέλος  
6. Ιωάννης Σακελλαριάδης, Μέλος 
7. ∆ηµήτριος Γεωργούτσος, Μέλος 

 
            Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 σε χιλ. € 

Οικονοµικά Στοιχεία 2002 2001 2000 1999 1998 
Ίδια Κεφάλαια 90.241 122.777 151.739 89.610 62.540 
Κύκλος Εργασιών 3.750 9.632 29.839 53.420 23.120 
Μικτά Κέρδη 2.284 7.850 27.285 51.080 21.710 
Κέρδη προ φόρων 1.872 7.282 26.217 51.250 21.680 
Κέρδη µετά από φόρους 1.374 6.889 25.673 50.810 21.420 

 
3. ∆ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 
Η ∆ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιδρύθηκε την 10 Ιουλίου 1991 (Φ.Ε.Κ. 3017/10.7.91, 
Αρ. Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40, Αριθµός Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 52782/Β 581/24.6.1991). Η διάρκειά της έχει 
καθοριστεί σε 50 χρόνια. Ιδρυτής της ∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. ήταν η εταιρεία EUROINVEST Σύµβουλοι Επενδύσεων Α.Ε. Η Εταιρεία 
ιδρύθηκε µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 837.000.000 δρχ. (930.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 900 δρχ. η κάθε 
µία).     
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου 16,  106 71, Αθήνα.  
Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι:  
Η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών (χρεόγραφα – µετοχές) κατά τις διατάξεις του Ν. 1969/91 και συµπληρωµατικά του 
Ν. 2190/20, όπως ισχύουν. Στην έννοια των χρεογράφων περιλαµβάνονται και οι οµολογίες, τα µερίδια ηµεδαπών ή αλλοδαπών 
αµοιβαίων κεφαλαίων, αποδείξεις τραπεζικών καταθέσεων κατ΄ άρθρο 9 του Α.Ν. 148/67, έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, 
οµόλογα κ.λ.π. 
Η συµµετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις µέσα στα πλαίσια του νόµου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, µε οποιαδήποτε 
νοµική µορφή.  
Ο σκοπός της Εταιρείας δεν έχει µεταβληθεί κατά την τελευταία πενταετία.   
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση της από 30/06/2003 Γ.Σ. , έχει ως εξής::  
Πρόεδρος ∆.Σ.,  Ευριβιάδης Σαρσέντης  
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Καµπάνης Νικόλαος  
Μέλος,   Βασιλική Γιοβά 
Μέλος,   Σακελλαριάδης Ιωάννης 
Μέλος,   Τσιχριντζής Άγγελος   

 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας  έχει ως εξής:  
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Μέτοχος Αριθµός Μετοχών % Συµµετοχής 
 Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A.  4.932.330 19,64% 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 20.177.670 80,36% 
ΣΥΝΟΛΟ 25.110.000 100,00% 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας κατά την τελευταία τετραετία. (σε 
χιλ. ευρώ): 
Οικονοµικά στοιχεία 2002 2001 2000 1999
Πάγιο ενεργητικό 124 162 219 190
Κυκλοφορούν ενεργητικό 24.130 33.046 48.721 120.550
Σύνολο ενεργητικού 24.563 33.714 49.700 121.620
Μετοχικό κεφάλαιο 66.290 66.290 66.321 66.320
Ίδια κεφάλαια 24.292 33.430 49.470 110.140
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8 0 0 0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 245 273 212 11.460
Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 84 666 1.451 850
Αποτέλεσµα από αγορα/σίες χρεογρ.  212 -4.698 952 16.000
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως  -680 -5.349 -1.570 14.810
Αποτέλεσµα χρήσεως (προ φόρων) -1.300 -5.996 -3.045 13.990
Αποτέλεσµα (µετά από φόρους)  -1.386 -6.104 -3.304 13.810

 
 
 
4. LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων 
 

Η Εταιρεία LAMDA Development ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, πρώην 
"Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.".  Σκοπός της εταιρείας είναι: Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση 
µετοχών και εν γένει µετοχικών δικαιωµάτων ή εταιρικών µεριδίων εταιριών οποιασδήποτε µορφής και οποιουδήποτε τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας, η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων, η 
παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών µελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών 
έργων, η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών τρίτων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τοµέα της οικονοµι-
κής ζωής, όπως αεροδρόµια και αεροµεταφορές, διακίνηση εµπορευµάτων, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, 
εµπορικά κέντρα, κλπ. και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.  
Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων, τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Λαοδικείας 16, Αθήνα 115 28. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  µε την καταβολή µετρητών που είχε αποφασίσει η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.6.2002), ανέρχεται σε € 13.046.625,00 ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 
43.488.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.  
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31.12.2002  είχε ως εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών 31/12/02 Ποσοστό 
Consolidated LAMDA Holdings S.A. 27.336.490 62,86% 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.(*) 3.438.330 7,91% 
Alpha  Μετοχικό Εσωτερικού 1.302.810 3,00% 
Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.(*) 1.161.000 2,67% 
UBS AG 1.006.240 2.31% 
Alpha Trust  Υποδοµής 977.990 2,25% 
Alpha Trust  Νέων Επιχειρήσεων Μετοχικό     904.800 2,08% 
Επενδυτικό κοινό 
(Μέτοχοι µε ποσοστό <2%) 7.361.090 

16,92% 

ΣΥΝΟΛΟ 43.488.750 100,00% 
  Ο αριθµός των µετόχων σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 31.12.2002 ανερχόταν σε 1.999. 
 (*) Μετά την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., η Τράπεζα κατείχε το 
10,58%. 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Σπυρίδων Μακρυδάκης, Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Ευάγγελος Ι. Χρόνης, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
3. Λάµπρος Γ. Αναγνωστόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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4. Αναστάσιος – Αλέξανδρος Γ. Λιβιεράτος, Μέλος 
5. ∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, Μέλος  

Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
(σε  χιλ. Ευρώ) 2002 2001 2000 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 1.354 1.409 94 
Συµµετοχές 225.003 98.409 73.534 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 79.698 24.637 53.564 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 240.112 123.536 123.833 
Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων 66.058 1.649 4.011 
Σύνολο Υποχρεώσεων 66.058 1.649 4.011 
Κύκλος Εργασιών από Ίδια Έργα 117 91 0 
Μικτά Κέρδη 117 91 0 
Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές 6.709 185 2.706 
Κέρδη προ φόρων χρήσης 5.819 1.056 3.950 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & Αµοιβές 
∆.Σ. 

5.390 718 2.805 
 

 
 
8.11.5 Εµµεσες Συµµετοχές 
 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. συµµετέχει µέσω θυγατρικών της, σε διάφορες εταιρείες, οι κυριότερες των οποίων 
είναι:  
1. OPEN 24 A.E 

     (πρώην First Direct A.E.) 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 2000 µε βασικό µέτοχο την EFG Business Services (100%), η οποία ανήκει κατά 
99,99% της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Καλλιθέας (Λ. Συγγρού 188).  Από 
5.3.2001 η επωνυµία της εταιρείας µεταβλήθηκε από First Direct A.E. σε Open 24 A.E..  Ο σκοπός της εταιρείας είναι η 
προώθηση και η εκτέλεση Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτων, η απευθείας ∆ιαφήµιση, η 
παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συµβούλου. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας αυξήθηκε στις 5.3.2001 από 20.000.000 δρχ.  σε 1.020.000.000 δρχ.  Κατά τη µετατροπή σε Ευρώ υπέστη µείωση 
1.634.550 δρχ., µε απόφαση της Γ.Σ. της 19.12.2001, και ανέρχεται πλέον σε 2.988.600 Ευρώ, διαιρούµενο σε 1.020.000 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2.93 Ευρώ η κάθε µία. 

 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
Γεώργιος Αλβέρτης, Πρόεδρος 
Ευάγγελος Κάβαλος,  Αντιπρόεδρος 
Όθων Κολλυριώτης,   ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Βύρων Μπαλλής, Μέλος 
Σπύρος Παπασπύρου, Μέλος 
Νικόλαος Παυλίδης, Μέλος 
Θεόδωρος Καλαντώνης, Μέλος 

 
 Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 (σε χιλ. €) 
Οικονοµικά Στοιχεία 2002 2001 2000 
Αναπόσβεστα Πάγια 6.233 4.343 894 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.342 2.266 1.697 
Ίδια Κεφάλαια 1.259 3.233 95 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.419 3.499 2.604 
Σύνολο Υποχρεώσεων 8.419 3.499 2.604 
Κύκλος Εργασιών 18.250 14.841 2.644 
Μικτά Κέρδη 3.389 3.461 317 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων (1.974) 340 90 
Κέρδη (Ζηµίες) µετά από φόρους (1.974) 204 36 
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 

 
Η εταιρεία συστάθηκε την 22/12/2000 µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο δρχ. 20.000.000. Στη συνέχεια στις 29/6/2001 η Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 1.250.000.000 δρχ. για την 
κάλυψη υποχρεώσεων,που δηµιουργήθηκαν από την κατασκευή του κτιρίου µε ψυκτικούς αποθηκευτικούς χώρους στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας, το κόστος του ως άνω έργου προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 3.000 εκατ. Στις 
10/12/2001 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας αποφάσισε την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ µε 
µείωση αυτού κατά 2.035.175 δρχ. καθώς και την µετατροπή των ανωνύµων µετοχών της σε ονοµαστικές.Τ ο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας σήµερα ανέρχεται σε € 3.721.100,00 , διαιρεµένο σε 1.270.000 ονοµαστικές µετοχές , ονοµαστικής αξίας 
€ 2,93 η κάθε µία. 
Μετά την 29/6/2001 το 100% των µετοχών της εταιρείας ανήκει στην EFG Eurobank Properties S.A. 
 
Η σύνθεση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος 
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ηλίας Παπαηλιόπουλος, Μέλος 
Γεώργιος Μαντζαβινάτος, Μέλος 
Χρήστος Ρεκούµης, Μέλος 
 
 Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 (σε χιλιάδες €) 
Οικονοµικά Στοιχεία 2002 2001 
Πάγιο Ενεργητικό 11.152 9.100 
Μετοχικό κεφάλαιο 3.721 3.721 
΄Ιδια κεφάλαια  3.661 3.656 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 4 (71) 

 
 
3. ΒULGARIAN POST BANK AD 
 
 
Η Τράπεζα ιδρύθηκε στις 2 Απριλίου 1991 µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας. Εχει τη δυνατότητα άσκησης όλων των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το δίκαιο της Βουλγαρίας. Κύριος µέτοχος της Τράπεζας είναι η εταιρεία ALICO/CEH 
Balkan Holdings Ltd  µε 86,24%. 
Η Τράπεζα συντάσσει  οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα λογιστικά  πρότυπα της  Βουλγαρίας  καθώς και µε τα  διεθνή 
λογιστικά πρότυπα. Το µετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από   10.250.000 µετοχές συνολικής ονοµαστικής αξίας  107.969 χιλ 
BGN. 
Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία διορίζει το Εποπτικό Συµβούλιο το οποίο µε τη 
σειρά του διορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου έχει ως εξής:  
Ανδρέας Βασιλείου, Πρόεδρος 
Γεώργιος Γόντικας, Αντιπρόεδρος 
Bruce Dozier, Μέλος 
David Watson, Μέλος 
 
H σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
Θεόδωρος Καρακάσης, Πρόεδρος 
Παναγιώτης Βαρελάς, Μέλος 
Αθανάσιος Πετρόπουλος, Μέλος 
Κων/νος Κωνσταντέλλος, Μέλος 
Αναστάσιος Οµηρίδης, Μέλος 
Daniella Houbeva, Mέλος 
Αssen Yagodin, Μέλος 
 
 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 
 



   

     
      
  

138

Οικονοµικά Στοιχεία 
(σύµφωνα  µε τα ∆.Λ.Π.) 2002 2001 2000 1999 

 
(σε χιλ BGN) 

 
Πάγιο Ενεργητικό 12.121 7.537 8.323 8.537 
Απαιτήσεις από Π.Ι. 124.054 200.421 217.254 150.769 
Απαιτήσεις από πελάτες 390.793 296.031 169.311 107.871 
Σύνολο Ενεργητικού 783.472 639.507 515.181 422.393 
Μετοχικό Κεφάλαιο  51.250 107.969 107.969 89.316 
Ιδια Κεφάλαια 74.809 72.495 71.110 48.962 
Υποχρεώσεις προς Π.Ι. 49.460 43.864 21.532 25.650 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 567.074 514.535 415.472 341.174 
Κέρδη προ φόρων 10.266 4.477 6.605 671 
Κέρδη µετά από φόρους 7.119 3.051 4.270 1.298 
 
 
 
4. ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

 
Η ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ιδρύθηκε στις 19-11-02 στην Αθήνα µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 Ευρώ. Η έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία 6-12-2002 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά 3.540.000 Ευρώ µε καταβολή µετρητών ώστε το συνολικό µετοχικό της κεφάλαιο να ανέλθει σε 3.600.000 Ευρώ.  
 
Ο σκοπός της εταιρείας είναι οι κάθε είδους δραστηριότητες σε σχέση µε ακίνητα.  
 
H πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2003. 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως ακολούθως : 
EFG Eurobank Properties A.E. 50% και REPEG Holdings Lux SARL a R.L. 50%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
1. Χαράλαµπος Κύρκος, Πρόεδρος  
2. ∆ηµήτριος Ράπτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3. Αριστοτέλης Καρυτινός, Μέλος 
4. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Μέλος 
 
 
 
5. BULGARIAN RETAIL SERVICES A.E.  
 
 H BRS ιδρύθηκε  στις 8/7/2002 µε έδρα την Βουλγαρία . Σκοπός της ως άνω θυγατρικής εταιρίας είναι: α) η παροχή 
συµβουλών και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν ιδίως στη σύσταση, οργάνωση,διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση 
και εξυπηρέτηση, διαφήµιση και λοιπά, επιχειρήσεων ή κλάδων αυτών ή δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία ή αλλοδαπή σχετικών  
µε τα µέσα πληρωµών και τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης, β) η είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων στο όνοµα και για 
λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά τρίτων προσώπων γ) η διάθεση στην αγορά σχετικής µε τις παραπάνω 
υπό (α) και (β) δραστηριότητες τεχνογνωσίας ή / και προγραµµάτων λογισµικού και αντίστοιχου εξοπλισµού, ίδιας ανάπτυξης 
και τρίτων προµηθευτών, καθώς και ειδών /συστηµάτων κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, και δ) κάθε άλλη επιτρεπτή από τη 
ισχύουσα βουλγαρική νοµοθεσία δραστηριότητα.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 358.476,24 € (ισόποσο 700.000 BGN) διαιρούµενο σε 70.000 ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας  10 BGN η κάθε µία. Η Eurobank Cards κατέχει το 99,999% και ο κος Θεόδωρος Σ. Καρακάσης 
0,001%. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
Βύρων Ν. Μπαλλής, Πρόεδρος 
Γεώργιος-Λαυρέντιος Ν. Αλβέρτης,  Αντιπρόεδρος 
Φίλιππος Σ. Καραµανώλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Χριστόφορος-Αγγελος Α. Χατζόπουλος ,Μέλος 
Σολοµών Α. Μπεράχας , Μέλος 
Χριστίνα  Θεοφιλίδη , Μέλος. 
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                     Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
 

 (σε χιλιάδες €) 
 

Οικονοµικά Στοιχεία 2002 
Πάγιο Ενεργητικό 510 
Μετοχικό κεφάλαιο 358 
΄Ιδια κεφάλαια  187 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -170 

 

 

8.12  Εταιρίες που έχουν ενιαία ∆ιεύθυνση ή κοινή ∆ιοίκηση µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

∆εν υπάρχουν εταιρίες που να έχουν ενιαία ∆ιεύθυνση ή κοινή ∆ιοίκηση µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 

8.13  Εταιρείες που συµµετέχουν στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 

EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. 
 
Η EFG Consolidated Holdings S.A. ιδρύθηκε το 1989 µε έδρα το Λουξεµβούργο και ελέγχεται κατά 100% από την Private 
Financial Investments Holdings Ltd. Jersey,  η οποία ελέγχεται κατά 100% από την  EFG Bank Group.  Κατά την διάρκεια 
του 1997, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενοποίησης των διαφόρων τραπεζών του EFG Bank Group κάτω από µία κοινή 
νοµική δοµή µε µητρική Τράπεζα την EFG Bank European Financial Group (εταιρεία συµµετοχών – Holding), µε έδρα τη 
Γενεύη. Η αναδιοργάνωση επίσης επέφερε και αλλαγές στις ονοµασίες των συνιστωσών τραπεζών, για την εκµετάλλευση 
των συνεργιών που επιφέρει η κοινή χρησιµοποίηση του τίτλου EFG. Το EFG Bank Group εστιάζει τις εργασίες του στον 
χώρο του Private Banking και Asset Management, και στην Ελλάδα στο Retail και Corporate Banking και άλλες συναφείς 
χρηµατοπιστωτικές εργασίες.  
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της EFG Consolidated Holdings S.A. για τις χρήσεις 1997, 1998, 1999, 2000 και 2001 παρατίθενται 
στον επόµενο πίνακα: 
 

 
  (σε χιλ. €)    
Οικονοµικά 
στοιχεία 

2002** 2001 2000 1999 * 1998 

Πάγιο ενεργητικό  2.117.464 2.723.387 2.723.387 2.855.909 750.154
Απαιτήσεις 684 11.730 17.306 33.147 5.778
Σύνολο ενεργητικού  2.161.994 2.765.761 2.774.662 2.889.552 846.712
Μετοχικό κεφάλαιο 220.000 217.614 217.614 217.614 217.614
Ιδια κεφάλαια 2.017.860 2.506.985 2.488.261 2.398.536 653.866
Υποχρεώσεις 144.134 258.776 286.401 491.017 192.842
Κέρδη/(Ζηµιες)  
χρήσεως  

(575.525) 26.674 362.233 1.247.762 (106.483)

 
* Για να καταστούν συγκρίσιµα  προς το έτος 2000, λόγω αλλαγής λογιστικής απεικόνισης των    Παγίων στοιχείων από 

1.1.2000, αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία του 1999. 
 **  Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2002, δεν έχουν ελεγχεί.  

 
Η EFG Consolidated Holdings S.A. δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E., και η EFG Consolidated Holdings S.A. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  
EFG Bank European Financial Group.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Consolidated Holdings S.A είναι η ακόλουθη: 
Σ. Ι. Λάτσης, E. Bussetil, Π. Πεταλάς, Φ. Αντωνάτος. 
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8.14  Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10% οι Κύριοι µέτοχοι ή και τα Μέλη του 
∆.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  
 
1. ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε στις 18/8/1936 ως «Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων ΘΕ∆ΟΛ ΑΕ» και µετονοµάστηκε στις 21/4/1972 
σε «Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Κηφισιά (∆εληγιάννη 59) και έχει ως 
αντικείµενο  σύµφωνα µε το καταστατικό, την εµπορία πετρελαίων, ορυκτελαίων, βενζίνης και συναφών προϊόντων. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  33,33%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 33,33%, 
Μαργαρίτα Ι.Λάτση 33,33%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Ευάγγελος Χρόνης (Πρόεδρος), Αναστασία Καµινάρη 
(Αντιπρόεδρος), Αγγελική Ηρώ Παπαβασιλείου (Μέλος), Ευτυχία Παπακωνσταντίνου (Μέλος), Θεοφάνης Πανταζής 
(Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (€ σε χιλ) 

Ίδια κεφάλαια 1.241 
Κύκλος εργασιών        0 
Καθαρά κέρδη προ φόρων       13 

 
2. ΕΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε στις 11/5/1924 µε έδρα στην Εκάλη (Λόφου 15) και έχει σκοπό την ανέγερση ή και την εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων και πάσης φύσεως έργων σχετικών µε τον τουρισµό. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  47,9%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 47,9%, 
Λοιποί Μέτοχοι 4,2%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Νταίζη Μαυρατζιώτη (Πρόεδρος), Ελευθέριος Βουλγαράκης 
(Αντιπρόεδρος), Γεώργιος Μητσόπουλος (Μέλος), Γεώργιος Ιατρού (Μέλος), Ευάγγελος Χρόνης (Μέλος), Αθανάσιος 
Κουτσούκος (Μέλος), Φίλιππος Αθανασούλας (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (€ σε χιλ) 

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.978 
Ίδια κεφάλαια 8.005 
Κύκλος εργασιών 7.561 
Καθαρά κέρδη προ φόρων 942 

 
 
3. ΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυµη Εταιρεία(πρώην  ΛΑΜ∆Α Ανώνυµος Τεχνική, Οικοδοµική και Ναυτιλιακή Εταιρεία 
Α.Ε.) 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1960 και έχει έδρα στην Αθήνα (Λαοδικείας 16 & Νυµφαίου). Είναι κτηµατική εταιρεία. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  33,33%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 33,33%, 
Μαργαρίτα Ι.Λάτση 33,33%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Ευάγγελος Χρόνης (Πρόεδρος), Λεονάρδος Χατζηανδρέου 
(Αντιπρόεδρος), Λάµπρος Αναγνωστόπουλος (∆ιευθύνων Σύµβουλος), ∆ηµήτριος Αφεντούλης (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 2002 (€σε χιλ) 
Μετοχικό Κεφάλαιο  850 
Ίδια κεφάλαια 928 
Κύκλος εργασιών    0 
Ζηµιές χρήσεως  προ φόρων  -10 
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4. ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 και έχει  έδρα στην  Κηφισιά (∆εληγιάννη 59) και είναι κτηµατική εταιρεία. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  33,33%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 33,33%, 
Μαργαρίτα Ι.Λάτση 33,33%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Ευάγγελος Χρόνης (Πρόεδρος), Λεονάρδος Χατζηανδρέου 
(Αντιπρόεδρος), Βασίλειος Βέκιος (∆ιευθύνων Σύµβουλος), Χρήστος Τσουκαλάς (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (€ σε χιλ) 

Μετοχικό Κεφάλαιο 18.136 
Ίδια κεφάλαια 10.664 
Κύκλος εργασιών  1.403 
Ζηµιές χρήσεως  προ φόρων     176 

 
5. INTERLATSCO LUXEMBOURG S.A. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1968 , έχει  έδρα στο Λουξεµβούργο και βρίσκεται σε αδράνεια. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Ιωάννης Σ.Λάτσης 1,6%, Σπύρος Ι.Λάτσης  21,5%, Henriette 
Λάτση 23,4%, Dorothy Λάτση 3,5%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 25%, Μαργαρίτα Ι.Λάτση 25 %. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Σπύρος Ι.Λάτσης (Πρόεδρος), Mαργαρίτα Ι.Λάτση 
(Αντιπρόεδρος), Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση (Μέλος), Henriette Λάτση (Μέλος), Dorothy Λάτση-Baddeley (Μέλος), 
Φώτης Σ.Αντωνάτος (Μέλος), Michel Bourrit (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2001 (USD σε 

χιλ) 
Ίδια κεφάλαια (2.587) 
Κύκλος εργασιών  434 
Καθαρά κέρδη προ φόρων    17 

 
 
6. INTERLATSCO HOLDING S.A. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1971, έχει  έδρα στο Λουξεµβούργο και είναι εταιρεία Holding. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  20,00%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 20,00%,  
Λοιποί Μέτοχοι  60,00%. 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Michel Bourrit (Μέλος), Bruno Stahl (Μέλος), Γιώργος 
Βογιατζής (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2001 (USD σε 

χιλ) 
Ίδια κεφάλαια 640 
Καθαρά κέρδη / Ζηµιές προ φόρων   (63) 

 
 
7. CONSOLIDATED REAL ESTATE INVESTMENTS HOLDING S.A. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 , έχει  έδρα στο Λουξεµβούργο και είναι εταιρεία Holding. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  24%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 24%, 
Μαργαρίτα Ι.Λάτση 24 %, Unidale Investments Ltd 28%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Σπύρος Ι.Λάτσης (Πρόεδρος), Φώτης Σ.Αντωνάτος (Μέλος), 
Michel Bourrit (Μέλος), Rene Faltz (Μέλος). 
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Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (USD σε 

χιλ) 
Ίδια κεφάλαια 9.347 
Καθαρά κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (609) 

 
8. POIH HOLDINGS LIMITED 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2002  και έχει  έδρα στο Jersey και είναι εταιρεία Holding. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης 33,33%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 33,33%, 
Λοιποί Μέτοχοι  33,34%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Σπύρος Ι.Λάτσης (Μέλος), Φώτης Σ.Αντωνάτος (Μέλος), 
Emmanuel Bussetil (Μέλος), Πέτρος Καλατζής (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (€ σε χιλ) 

Ίδια κεφάλαια 200 
 
 
 
9. SOCIETE D’ ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES S.A. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1964 , έχει  έδρα στην Ελβετία και είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών. 
 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι.Λάτσης  12,5%, Ηenriette Λατση 25%, Dorothy Λάτση 
12,5%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 25%, Μαργαρίτα Ι.Λάτση 25 %. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Σπύρος Ι.Λάτσης (Πρόεδρος), John-Pierre Sfaellos (Μέλος), 
Francois Pasche (Μέλος), ∆ιονύσιος Τσιχριτζής (Μέλος), Μαργαρίτα Λάτση (Μέλος), Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 
(Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (CHF σε 

χιλ) 
Ίδια κεφάλαια 24.194 
Κύκλος εργασιών 14.964 
Καθαρά κέρδη προ φόρων   1.303 

 
 
10. ARIMA S.A. 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1977, έχει  έδρα στην Ελβετία και είναι εταιρεία holding. 
 
Η µόνη µέτοχος της ετιαρείας είναι η κα Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση 100%  
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι : Άννα Μαρία Λουίζα Ι.Λάτση (Πρόεδρος), Charles Sfaellos 
(Μέλος), Μαργαρίτα Ι Λάτση (Μέλος). 
 

Οικονοµικά στοιχεία 
2002 (CHF σε 

χιλ) 
Ίδια κεφάλαια 3.832 
Καθαρά κέρδη προ φόρων   61 

 
11. ΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 
 
H εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003, στην οποία είναι µέτοχος κατά 99,9% η κα Άννα Μαρία Λουίζα Λάτση. Το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 3.650.000. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εκµετάλλευση 
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ακινήτων και έχει έδρα στην ∆εληγιάννη 59, Κεφαλάρι Κηφισιάς. Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους: 
Β.Χρόνης (Πρόεδρος), ∆.Αφεντούλης (∆ιευθύνων Σύµβουλος) , Λ.Χατζηανδρέου (Μέλος) και Γ.Αποστόλογλου (Μέλος). 

 
 
       12.  WIMBLEDOW INTERNATIONAL S.A. (PANAMA) 
 

H εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1990  µε έδρα Calle Aquilino de la Guardia No 8, Edificio IGRA, Panama City, 
Republic of Panama. Είναι εταιρεία Συµµετοχών. 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Σπύρος Ι. Λάτσης 33,33%, Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση 33,33%, 
Μαργαρίτα Ι. Λάτση 33,33%.  
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι :  
Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος 
Emmanuel L. Bussetil, Μέλος 
Φώτης Σ. Αντωτάτος, Μέλος  
 

Οικονοµικά στοιχεία 
 

2002 (€ σε χιλ) 
Μετοχικό Κεφάλαιο 112 
Ίδια κεφάλαια 9.425 
Κύκλος εργασιών 59.302 
Καθαρά κέρδη προ φόρων 59.301 

     
       
       13. ΝΕΑ ΤΥΧΗ Α.Ν.Ε. 
 

H εταιρεία ιδρύθηκε στις 21/3/1947  µε έδρα Ακτή Μιαούλη 35-39 και έχει σκοπό την παραχή υπηρεσιών και προµήθειες. 
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Στάµος Π.Φαφαλιός 12,50%, Αδαµάντιος Π.Φαφαλιός 12,50%, 
Στάµος ∆.Φαφαλιός 25,00% και λοιποί µέτοχοι 50,00%. 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετέχουν οι :  
Στάµος Π. Φαφαλιός, Πρόεδρος 
Λουκάς Σ. Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Αδ  Πείθης , Μέλος 
Σταύρος Φαφαλιός, Μέλος 
Κων/νος Λ. Φαφαλιός, Μέλος  
 

Οικονοµικά στοιχεία 
 

2002 (σε €)  
Μετοχικό Κεφάλαιο    69,949 
Ίδια κεφάλαια    72,823 
Κύκλος εργασιών    11,185 
Καθαρά κέρδη προ φόρων      8,732 
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8.15  Πολιτική Μερισµάτων 
 

Τα διανεµόµενα µερίσµατα θα κυµαίνονται, σύµφωνα µε την πολιτική της Τράπεζας, περίπου στο 50%  των κερδών µετά 
από φόρους. 

 
Η διάθεση των καθαρών κερδών µετά από φόρους κατά την τελευταία πενταετία εµφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
Έτος Καθαρά Κέρδη 

µετά από 
φόρους 

Συνολικό 
Μέρισµα 

Ποσοστό

 (Σε χιλ €) 
1998 7.489 14.588 194,79%
1999 274.770 132.657 48,28%
2000 227.724 154.779 67,97%
2001 212.135 161.300 76,04%
2002 189.920 144.492 76,08%

8.16  Οικονοµικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. των Χρήσεων 1998-2002 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.. κατά την τελευταία πενταετία. Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 1998-2002 
µαζί µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών  παρουσιάζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. 
 
Επισηµαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στις βασικές λογιστικές αρχές, η δοµή και η εµφάνιση των ισολογισµών, γίνεται, 
από τη χρήση 1997, µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών (Π.∆. 384/92). 

 
 

8.16.1 Εξέλιξη Αποτελεσµάτων 
 

Η εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσµάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την πενταετία 1998 – 2002 
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK A.E. 1998 – 2002 
 

  (σε χιλ.  €) 
  2002 2001  2000  1999  1998  

Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 1.394.279 1.369.509 1.499.346 1.198.729 323.903 

Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έξοδα (714.146) (761.702) (1.005.503) (778.371) (283.639)

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 680.133 607.807 493.843 420.358 40.264 

Έσοδα Τίτλων 20.367 39.619 62.166 31.586 1.781 

Έσοδα Προµηθειών 276.350 251.712 273.664 257.145 26.406 

Έξοδα Προµηθειών (144.354) (96.481) (50.295) (38.315) (8.669)

Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων (7.910) 27.874 55.918 42.823 27.492 

Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 11.972 7.821 5.162 9.605 2.289 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 836.558 838.352 840.458 723.202 89.563 

Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης  (402.560) (403.264) (405.142) (312.070) (53.764)

Αποσβέσεις Παγίων (67.882) (52.540) (49.599) (38.615) (6.360)
Προβλέψεις  & διαφορές προσαρµογής 
αξίας απαιτήσεων (106.872) (83.498) (73.024) (77.667) (8.446)

Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (1.969) (1.840) (1.861) (317) (47)

Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 257.275 297.210 310.832 294.533 20.946 
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Έκτακτα Έσοδα / Έξοδα και αποτελέσµατα (9.758) 16.498 14.060 84.531 (5.282)

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων 247.517 313.708 324.892 379.064 15.664 

Φόρος Εισοδήµατος (51.949) (90.941) (91.483) (104.293) (8.176)

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 (2.007) (8.910) (15.102) 0 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (5.648) (8.625) 0 45.676 0

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 0 0 0 (191) 0 

∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό (10.303) (8.217) (9.103) (13.520) (3.407)
Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ. 
και  ∆ιανοµή κερδών στο Προσωπικό 179.617 203.918 215.396 291.634 4.081 

Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ Προβλέψεων 364.147 380.708 383.856 372.200 29.392 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ 
Προβλέψεων & Φόρων 354.389 397.206 397.916 456.731 24.110 
Λειτουργικά Έξοδα προ Προβλέψεων / 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 
(%) 56,47% 54,59% 54,33% 48,53% 67,18%

 
 
     8.16.2   Καθαρά εσοδα από τόκους 
  
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 
(σε χιλ. ευρώ) 

 2002 2001 
Εσοδα από τόκους  τίτλων 
σταθερής απόδοσης 

267.090 318.034 

Εσοδα από λοιπούς τόκους και 
εξοµοιούµενα έσοδα  

1.127.189 1.051.475 

Εξοδα  από τόκους και 
εξοµοιούµενα έξοδα 

(714.146) (761.702) 

Σύνολο 680.133 607.807 
 
    
    8.16.3   Εσοδα από τίτλους 
 
Τα έσοδα από τίτλους αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ 
(σε χιλ. ευρώ) 

 2002 2001 
Εσοδα από µετοχές και άλλους 
τίτλους µεταβλητής απόδοσης 

3.213 7.528 

Εσοδα από συµµετοχές σε 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 

1.391 41 

Εσοδα από συµµετοχές σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

15.763 32.050 

Σύνολο 20.367 39.619 
 
 
8.16.4   Γενικά έξοδα ∆ιοίκησης  
 
Τα γενικά έξοδα διοίκησης αναλύονται στον παρακάτω  πίνακα:   
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ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(σε χιλ. ευρώ) 

 2002 2001 
Μισθοί και ηµεροµίσθια (176.205) (171.862) 
Επιβαρύνσεις από εισφορές  για 
συντάξεις προσωπικού 

(41.488) (42.800) 

Λοιπές επιβαρύνσεις 
προσωπικού 

(26.576) (20.681) 

Αλλα έξοδα διοικήσεως (158.291) (167.921) 
Σύνολο (402.560) (403.264) 
 
 
8.16.5 Έκτακτα έσοδα έξοδα και αποτελέσµατα 
 
         Η ανάλυση των εκτάκτων εσόδων εξόδων και αποτελεσµάτων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

EKTAKTA ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(σε χιλ. ευρώ) 

 2002 2001 
Εκτακτα έσοδα  351 29.919 
Εκτακτα έξοδα (12.196) (13.518) 
Εκτακτα αποτελέσµατα 2.087 97 

Σύνολο (9.758) 16.498 
 
Σηµ: Το 2001 η Τράπεζα εισέπραξε  ευρώ 22.010 χιλ. από εκµίσθωση ακινήτου της.  

 
 

8.16.6 ∆ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
Τα προ αποσβέσεων κέρδη της Τράπεζας την πενταετία 1998 – 2002 διατέθηκαν κατά χρήση ως ακολούθως: 

 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕFG Eurobank Ergasias A.E. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998 – 2002 
 

  σε χιλ € 
  2002  2001  2000  1999  1998  

Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 315.399 366.248 374.492 417.679 22.025 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 (2.007) (8.910) (15.102) 0 

Αποθεµατικά προς διάθεση 0 51.770 60.513 30.283 4.284 
Αποθεµατικό Ν. 148/67 για κάλυψη 
ζηµιών χρεογράφων 4.330 18.040 0 0 0 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 
περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 0 
«Αναβαλλόµενος» φόρος 
εισοδήµατος (5.648) (8.625) 0 45.675 0 
Αποθεµατικό αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος προς διάθεση 5.648 8.625 0 0 0 
Πλεονάζον φορολογηµένο 
αποθεµατικό Ιδίων Μετοχών 59.500 0 0 0 0
Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων προηγ. 
Χρήσεων 0 5.230 507 (17.391) 49.415 
Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων της 
Επενδύσεις Εργασίας προ 
συγχωνεύσεως 3.985 0 0 0 0

Σύνολο 383.214 439.281 426.602 461.144 75.724 

∆ιάθεση Κερδών      
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Αποσβέσεις 67.882 52.540 49.599 38.615 6.360 

Φόρος Εισοδήµατος  51.949 90.941 91.483 104.293 8.176 

Τακτικό αποθεµατικό 8.044 9.720 9.482 10.122 376 
Αποθεµατικό «αναβαλλόµενου» 
φόρου εισοδήµατος 0 0 0 45.676 0 

Μέρισµα χρήσεως 144.492 161.300 159.677 132.657 14.588 

Έκτακτο αποθεµατικό 97.509 114.509 101.077 293.799 42.283 
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό και 
αµοιβές ∆.Σ. 10.303 8.217 9.103 13.711 3.407 
∆ιανοµή δωρεάν µετοχών στο 
προσωπικό 3.035 2.054 1.415 0 534 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 0 0 4.766 (177.729) 0 

Σύνολο 383.214 439.281 426.602 461.144 75.724 
 
8.16.7 Εξέλιξη Ισολογισµών 

 
Η εξέλιξη των µεγεθών του Ισολογισµού της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την περίοδο 1998 – 2002 παρατίθεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 - 2002 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ.  € ) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική 
Τράπεζα 891.424 1.207.216 1.548.226 1.517.966 423.747 
Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση από την 
Κεντρική Τράπεζα 456.425 0 0 764.769 3.260 
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 
Ιδρυµάτων 1.341.195 1.239.818 1.566.597 3.073.635 469.294 

Απαιτήσεις κατά Πελατών 12.914.230 10.902.063 8.424.340 5.200.267 1.481.520 

Μείον: Προβλέψεις (382.341) (345.825) (293.109) (317.579) (39.040)
Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής 
απόδοσης 6.177.803 3.457.383 3.343.856 2.297.626 976.719 
Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής 
απόδοσης 269.495 129.500 127.375 177.740 2.885 
Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 115.898 235.393 43.378 7.334 185.101 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 398.713 348.384 475.985 215.680 25.729 
Αϋλα Πάγια Στοιχεία (µείον 
αποσβέσεις) 87.258 36.012 32.886 18.357 7.548 
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον 
αποσβέσεις) 259.384 296.489 265.464 200.681 56.449 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 347.421 307.270 316.440 225.004 52.097 
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα 
Εισπρακτέα 489.293 298.345 371.014 432.696 141.685 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.366.198 18.112.048 16.222.452 13.814.176 3.786.994 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ   (σε χιλ. ευρώ) 

  2002  2001  2000  1999  1998  

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 4.032.103 587.325 554.846 570.794 160.681 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες 16.636.378 14.895.310 13.021.499 10.788.623 2.923.581 

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 529.509 615.610 437.051 380.153 52.109 
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα 
Πληρωτέα 265.193 77.523 234.110 351.002 87.058 

Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 18.630 18.369 17.673 23.181 1.511 
Προβλέψεις γενικών τραπεζικών 
κινδύνων 16.426 17.617 8.508 5.406 396 
Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία 
παθητικού 0 0 0 5.784 4.974 

Μετοχικό Κεφάλαιο 906.017 856.355 853.341 434.101 162.090 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 598.553 504.269 505.866 862.087 334.465 

Αποθεµατικά 430.388 659.887 622.762 569.773 60.129 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 
περιουσιακών στοιχείων 3.528 9.811 9.555 1.001 0 

Ίδιες µετοχές (70.527) (130.028) (47.525) 0 0 

Αποτελέσµατα εις νέον 0 0 4.766 (177.729) 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.366.198 18.112.048 16.222.452 13.814.176 3.786.994
 
Σηµειώσεις  για τα  οικονοµικά στοιχεία των ανωτέρω πινάκων παρατίθενται στους αντίστοιχους συνοπτικούς 
πίνακες στη σελ. 18. 
 
 
8.16.8    Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
 

Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων αναλύονται µε βάση την εναποµείνασα διάρκειά τους στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 (σε χιλ. ευρώ) 
Εναποµείνασα διάρκεια 2002 2001 
Μέχρι 3 µήνες 1.318.982 1.157.470 
Ανω των 3 µηνών  και µέχρι 1 
έτος 

22.213 82.348 

Ανω του 1 έτους και µέχρι 5 έτη 0 0 
Σύνολο 1.341.195 1.239.818 
 

Στα ποσά  περιλαµβάνονται απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων πιστωτικών ιδρυµάτων  ευρώ  237.000 χιλ.  (2001: ευρώ 
345.347 χιλ. )  και  καταθέσεις σε ενέχυρο  σε τράπεζες του εξωτερικού ευρώ 172.900 χιλ. (2001: ευρώ 101.952 χιλ.). 
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8.16.9       Απαιτήσεις κατά πελατών  
 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών κατανέµονται ανά  τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας όπως παρακάτω: 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(σε χιλ. € ) 

  2002 2001 

Βιοµηχανία 1.588.917 963.481
Εµπόριο  2.487.682 2.985.015
Γεωργία 48.747 22.606
Βιοτεχνία 270.347 338.832
Τουρισµός 309.326 155.378

Καταναλωτικά 2.767.428 1.883.213

Μεταφορές (Ναυτιλία κ.α.) 408.116 65.004
Στεγαστικά  2.298.271 1.798.204
∆ηµόσιο 32.230 69.784

Λοιπά 2.703.166 2.620.546

Σύνολο 12.914.230 10.902.063
 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών  κατανέµονται γεωγραφικά όπως παρακάτω: 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

(σε χιλ. €) 

  2002 2001 

Ελλάδα 12.165.540 10.837.381

Λοιπές χώρες ∆υτικής Ευρώπης 25.699 62.255

Λοιπές χώρες  722.991 2.427

Σύνολο 12.914.230 10.902.063
 
Η ανάλυση των απαιτήσεων  κατά πελατών ανά νόµισµα παρατίθεται παρακάτω:  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(σε χιλ. €) 

 2002 2001 
Ευρώ 11.445.598 9.188.441 
Λοιπό συνάλλαγµα 1.468.632 1.713.622 
Σύνολο 12.914.230 10.902.063 
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8.16.10 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 
 

Το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων της Τράπεζας στις 31.12.2002 είχε ως εξής: 
 
  Λογιστική αξία Τρέχουσα αξία 

  (σε χιλ. €) (σε χιλ. €) 

  2002 2001 2002 2001 

Εισηγµένες/οι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 4.457.065 2.813.676 4.666.114 2.940.067

Εισηγµένες/οι σε άλλα Χρηµατιστήρια 1.387.655 643.707 1.432.315 660.141
Μη εισηγµένες/οι σε Χρηµατιστήρια 333.083 0 333.082 0
Σύνολο 6.177.803 3.457.383 6.431.511 3.600.208

Στα ποσά της Τράπεζας περιλαµβάνονται: 
- Οµόλογα σε ενέχυρο συνολικής αξίας κτήσεως 1.089.900 χιλ. ευρώ ( 2001: 303.300  χιλ. ευρώ ) και αναπόσβεστα ποσά 

αγοράς των τίτλων υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 19.200 χιλ. ευρώ (2001: 19.600 χιλ. Ευρώ) 
- Οµόλογα, συνολικής αξίας  474.000 χιλ. ευρώ (2001: 167.200 χιλ. ευρώ) που λήγουν εντός του εποµένου έτους. 
Οι τίτλοι σταθερής απόδοσης του χαρτοφυλακίου τρεχουσών συναλλαγών της τράπεζας αποτιµήθηκαν  στην τρέχουσα αξία 
τους. Εάν οι τίτλοι αυτοί είχαν αποτιµηθεί µαζί µε τους τίτλους των λοιπών χαρτοφυλακίων στη συνολικώς χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ της αξίας κτήσεώς τους και της τρέχουσας αξίας τους, η λογιστική αξία το 2002 των «Οµολογιών και άλλων τίτλων 
σταθερής αποδόσεως» θα ήταν η αξία κτήσεώς τους και κατά συνέπεια, µειωµένη κατά 22.100 χιλ. € ενώ το 2001 θα ήταν 
αυξηµένη κατά 10.600 χιλ. €. 
 
 
 
8.16.11 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης   

 
Οι µετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης της Τράπεζας έχουν ως εξής: 

 
  Λογιστική αξία Τρέχουσα αξία 

  (σε χιλ. €) (σε χιλ. €) 

  2002 2001 2002 2001 

Εισηγµένες/οι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 186.152 78.310 145.638 67.630
Εισηγµένες/οι σε άλλα Χρηµατιστήρια 10.375 0 9.637 0
Μη εισηγµένες/οι σε Χρηµατιστήρια 72.968 51.190 63.063 48.282
Σύνολο 269.495 129.500 218.338 115.912

 
Η τρέχουσα αξία των «Μετοχών και άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης» υπολείπεται της λογιστικής τους  αξίας κατά 
51.200 χιλ. € αλλά, η τρέχουσα αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου χρεογράφων (δηλαδή των οµολογιών και των µετοχών & 
άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης) της τράπεζας είναι µεγαλύτερη της εµφανιζόµενης στον Ισολογισµό Λογιστικής αξίας 
κατά 220.900 χιλ. €.  
Αναλυτικός πίνακας των µετοχών περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III 
 
            8.16.12  Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 
 

  (σε χιλ. €) 

  2002 2001 

Προπληρωµένα έξοδα 6.574 15.501
∆εδουλευµένα έσοδα 434.268 242.195
Συναλλαγµατική θέση spot και forward πράξεων σε Ξ.Ν. 17.049 3.598
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 31.402 37.051
Σύνολο 489.293 298.345
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Η Τράπεζα κατά τις παρελθούσες χρήσεις υπολόγισε σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆.Λ.Π.) «αναβαλλόµενο» 
χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset) συνολικού ποσού 37.100 χιλ. €.. Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει την 
καθαρή θέση της Τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα 
συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία 
αφορά.Στην παρούσα χρήση ο «Αναβαλλόµενος» χρεωστικός φόρος εισοδήµατος µειώθηκε κατά 5.600 χιλ. € (2001: 8.600 
χιλ. €) µε αντίστοιχη µείωση του ειδικού αποθεµατικού. 

 

8.16.13  Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα 
 

  (σεχιλ. €) 

  2002 2001 

Προεισπραγµένα έσοδα 2.414 5.652
∆εδουλευµένα  έξοδα  228.203 65.133
Συναλλαγµατική θέση spot και forward πράξεων σε Ξ.Ν. 34.576 6.738
Σύνολο 265.193 77.523

 
8.16.14 Ίδια Κεφάλαια 

 
Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. κατά την εξεταζόµενη πενταετία αυξήθηκαν κατά  1.311.275 
χιλ €. και από 556.684 χιλ. € το 1998 διαµορφώθηκαν σε  1.867.959 χιλ. € το 2002.  
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8.16.15  Σχολιασµός Απολογιστικών Στοιχείων  
 
Κατά το 2002 τα Ολικά Έσοδα Εκµετάλλευσης ήταν ελαφρά µειωµένα σε σχέση µε το 2001 (-0,21%) και ανήλθαν σε 
836.558 χιλ.€ έναντι 838.352 χιλ. €. Σε αυτό συντέλεσε η σηµαντική µείωση των εσόδων από τίτλους, οι οποίες ήταν 
µειωµένες κατά 48,59% σε σχέση µε το 2001, καθώς και τα αρνητικά αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων ύψους 7.910 χιλ.€ 
έναντι θετικών ύψους 27.874 χιλ.€  για τη χρήση 2001, συνέπεια της πτώσης του Χ.Α. κατά 33% το 2002. 

Παράλληλα τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 11,90%, ανήλθαν σε 680.133 χιλ. € έναντι 607.807 χιλ. € και η 
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χορηγήσεων κατά 18,46% και του υψηλού καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. 
 
Τέλος τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 53,08% και ανήλθαν σε 11.972 χιλ.€. 
   
Τα γενικά έξοδα διοίκησης της Τράπεζας κατά το 2002 ήταν ελαφρά µειωµένα σε σχέση µε το 2001 και ανήλθαν σε 402.560 χιλ.€ 
έναντι 403.264 χιλ.€ , ως αποτέλεσµα των ενεργειών συγκράτησης κόστους. Οι αποσβέσεις παγίων αυξήθηκαν 29,20% λόγω του 
σηµαντικού προγράµµατος επενδύσεων σε τεχνολογία και υποδοµές. 
 
Τέλος οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 27,99% και ανήλθαν σε 106.872 χιλ. €. Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 
7,01%. 
 
Τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων  µειωµένα κατά 21,10% σε σχέση µε το 2001, ανήλθαν σε 247.517 χιλ.€ έναντι 313.708 
χιλ.€ . 
 
Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5.254.150 χιλ.€ ( 29,01%) και ανήλθε σε 23.366.198 χιλ.€. Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων αυξήθηκαν κατά 8,18% και ανήλθαν σε 1.341.195 χιλ.€. Οι απαιτήσεις κατά πελατών αυξήθηκαν κατά 18,46% και 
ανήλθαν σε 12.914.230 χιλ.€. Οι προβλέψεις  των δανείων αυξήθηκαν κατά 10,56% και ανέρχονται στο 2,96% του συνόλου του 
χαρτοφυλακίου. 
 
Οι οµολογίες και οι άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης αυξήθηκαν κατά 2.720.420 χιλ. € (78,68%), οι µετοχές και οι άλλοι τίτλοι 
µεταβλητής απόδοσης αυξήθηκαν κατά 139.995 χιλ. € (108,10%).  Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες και µή συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά  69.166 χιλ.€ και ανήλθαν σε  514.611 χιλ.€. Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού (πάγια στοιχεία 
και προπληρωθέντα έξοδα) αυξήθηκαν κατά 245.240 χιλ. €. 
 
Οσον αφορά στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα αυξήθηκαν κατά 3.444.778 χιλ. € και ανήλθαν στις  4.032.103 χιλ. €. Οι 
υποχρεώσεις προς πελάτες αυξήθηκαν κατά 1.741.068 χιλ.€ (11,69%) και ανήλθαν σε 16.636.378 χιλ.€. Τα Ίδια Κεφάλαια 
διαµορφώθηκαν σε 1.867.959 χιλ.€ και παραµένουν από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. 
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8.16.16  Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 
 

Οι συνολικές και οι κατά οικονοµική χρήση “πηγές και χρήσεις κεφαλαίων” την τελευταία πενταετία έχουν ως εξής: 
 

ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 σε χιλ. € 
 2002 2001 2000 1999 1998

ΠΗΓΕΣ           
Κέρδη προ Φόρων 247.517 313.708 324.892 379.064 15.665 
Αποσβέσεις 67.882 52.540 49.599 38.615 6.360 
Μεταβολή  Κεφαλαίου µε µετρητά 143.946 1.417 120.892 602.456 430.277 
Υπεραξία Αναπροσαρµογής Παγίων (6.283) 255 8.555 1.001 (763)
Μεταβολή Προβλέψεων 35.586 62.521 (26.876) 244.704 21.417 
Μεταβολή Υποχρεώσεων 5.047.954 2.435.819 2.269.156 4.343.069 1.354.732 
ΣΥΝΟΛΟ 5.536.602 2.866.260 2.746.218 5.608.909 1.827.688 

      
ΧΡΗΣΕΙΣ           
Φόρος Εισοδήµατος  & λοιποί Φόροι Χρήσης 51.949 92.948 100.393 119.395 8.176 
Μέρισµα 144.492 161.300 159.677 132.657 14.588 
Αµοιβές Μελών ∆.Σ. και ∆ιανοµή κερδών 
στο Προσωπικό 

10.303 8.217 9.103 13.711 3.407 

Μεταβολή Ενσώµατων και  Αϋλων Παγίων 
Στοιχείων 

53.333 81.236 134.609 109.059 39.266 

Μεταβολή  Συµµετοχών  (69.166) 64.414 334.289 (49.555) 188.420 
Μεταβολή Χορηγήσεων 2.113.544 2.150.946 1.717.036 2.533.822 513.517 
Αύξηση λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού 3.232.147 307.199 291.111 2.749.820 1.060.314 
ΣΥΝΟΛΟ 5.536.602 2.866.260 2.746.218 5.608.909 1.827.688 
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8.16.17 Ταµειακές Ροές      
 Κατάσταση Ταµιακών Ροών της χρήσεως : 

από 01-01-2002   µέχρι 31-12-2002 
    
    

Α/Α Ανάλυση 31-∆εκ-02   
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
 Ταµιακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   

Α. 101 Τόκοι και προµήθειες (έσοδα) 1,403,589 1,318,915
Α. 102 Εσοδα από τίτλους 127,504 86,464
Α. 103 Λοιπά έσοδα 2,751 33,751
Α. 104 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 129,101 89,781
Α. 105 Πώληση εµπορεύσιµων χρεωγράφων 298,736,375 183,482,164
Α. 108 Αύξηση καταθέσεων 5,185,845 1,907,585
Α. 109 (α) Προστίθεται:Μείωση έσοδα εισπρακτέα 0 77,671
Α. 109 (β) Αφαιρείται:Αύξηση έσοδα εισπρακτέα -205,433 0
Α. 110 (β) Αφαιρείται:Μείωση έσοδα εποµένων χρήσεων -3,238 -6,607
Α. 111 (β) Αφαιρείται:Αύξηση λογαριασµών "Λοιπά στοιχεία Παθητικού" 0 178,769
Α. 112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµούς 8,762 10,914
 Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 305,385,256 187,179,406
    
 Ταµιακές εκροές   
Α. 201 Τόκοι και προµήθειες (έξοδα) -808,254 -859,427
Α. 202 Γενικά έξοδα ∆ιοικήσεως -451,696 -402,531
Α. 203 Λοιπά έξοδα -10,911 -16,110
Α. 204 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων -258,709 -62,681
Α. 205 Αγορά (εµπορεύσιµων) χρεογράφων -300,940,724 -182,381,102
Α. 206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιογράφων -455,842 0
Α. 207 Χορήγηση δανείων -2,079,292 -2,481,518
Α. 209 (α) Προστίθεται:Αύξηση εξόδων εποµένων χρήσεων 0 -10,867
Α. 209 (β) Αφαιρείται:Μείωση εξόδων εποµένων χρήσεων 8,917 0
Α. 210 (α) Προστίθεται:Μείωση εξόδων πληρωτέων 0 -149,351
Α. 210 (β) Αφαιρείται:Αύξηση εξόδων πληρωτέων 190,881 0
Α. 211 (α) Προστίθεται:Μείωση λογαριασµών "Λοιπά στοιχεία Παθητικού" -37,786 0
Α. 211 (β) Αφαιρείται:Αύξηση λογαριασµών "Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού" -49,773 -9,667
Α. 212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασµού -614 -4,754
Α. 213 Φόροι -84,389 -106,836
 Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200)-304,978,192 -186,484,844
    

 
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες 

 (Α100-Α200)=Α 407,064 694,562

    
Α/Α Ανάλυση 31-∆εκ-02   

Ποσά σε χιλ. 
ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
 Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   
Β. 101 Πώληση χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων 2,499,525 742,213
Β. 102 Πώληση άυλων και ενσώµατων παγίων 2,083 704
Β. 103 Έσοδα από συµµετοχές και τίτλους 159,920 264,541
Β. 104 Λοιπά έσοδα 4,644 2,453

 Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 2,666,172 1,009,911
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 Ταµιακές εκροές   
Β. 201 Αγορά χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων -2,977,564 -2,042,169
Β. 202 Αγορά άυλων και ενσώµατων παγίων -78,314 -74,650

 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β200) -3,055,878 -2,116,819
    

 
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    

                       (Β100-Β200)=Β -389,706 -1,106,908

    
 Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   
Γ. 103 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 1,816 1,714
Γ. 104 Πώληση Ιδίων Μετοχών 0 61,318

 Σύνολο Ταµιακών εισροών (Γ100) 1,816 63,032
    
 Ταµιακές εκροές   
Γ. 204 Αγορά Ιδίων Μετοχών -67,960 -151,437
Γ. 205 Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 0 -1,296
Γ. 207 Μερίσµατα -164,877 -155,090
Γ. 208 ∆ιάθεση κερδών στο προσωπικό -8,207 -10,654

 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ200) -241,044 -318,476
    

 
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

                    (Γ100-Γ200)=Γ -239,228 -255,444

    

 
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α+/-Β+/-Γ) -221,870 -667,790

Α/Α Ανάλυση 31-∆εκ-02   
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
    

∆. 100 
Πλέον : ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                         
1. Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα                                                 
2. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων    2,447,034 3,114,824

     Πλέον   :  ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7-11-02 7,455  
 Σύνολο Ταµιακών διαθεσίµων έναρξης χρήσης (∆.100) 2,454,489 3,114,824

    

 

ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                           
1.Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 
2.Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων                               

2,232,619 2,447,034

 

Σηµείωση : Την 10η Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7ης Νοεµβρίου 2002. Τα κονδύλια της 
κατάστασης ταµιακών ροών 2002 περιλαµβάνουν την Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.από την 7η Νοεµβρίου 2002. 

 
* Τα στοιχεία  έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές. 
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8.16.18 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 1998 – 2002 
 

    (σε χιλ.  € ) 
  2002 2001 2000 1999 1998 

Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 1.490.484 1.463.504 1.584.836 1.248.851 378.257

Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έξοδα -766.930 -818.348 -1.060.748 -821.708
-

333.720

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 723.554 645.156 524.088 427.143 44.537

Έσοδα Τίτλων 12.878 23.125 53.999 32.023 3.034

Έσοδα Προµηθειών 362.378 309.552 357.059 321.186 27.894

Έξοδα Προµηθειών -112.437 -50.219 -46.178 -19.560 -9.203

Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων -5.468 35.953 96.628 111.246 27.859

Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 10.881 10.430 9.435 66.439 2.336
Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµεταλλεύσεως 991.786 973.997 995.031 938.477 96.457

Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης  -491.184 -489.614 -431.381 -331.058 -57.770

Αποσβέσεις Παγίων -87.801 -69.127 -60.519 -88.810 -6.709
Προβλέψεις  & διαφορές προσαρµογής 
αξίας απαιτήσεων -110.818 -86.483 -80.032 -79.243 -8.420

Λοιπά Έξοδα Εκµεταλλεύσεως -10.465 -7.621 -13.943 -12.484 -47

Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 291.518 321.152 409.156 426.882 23.511
Έκτακτα Έσοδα , έξοδα και 
αποτελέσµατα -14.497 13.231 10.530 80.839 -5.285

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ φόρων 277.021 334.383 419.686 507.721 18.226

Φόρος εισοδήµατος -70.284 -113.039 -119.331 -129.761 -10.028
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων -66 -2.007 -9.326 -19.084 0

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -5.648 -8.625 0 45.676 0
Αµοιβές µελών  ∆.Σ. και ∆ιανοµή 
κερδών στο Προσωπικό -10.303 -8.217 -9.103 -13.711 -3.407
Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές 
∆.Σ. & ∆ιανοµή κερδών στο 
Προσωπικό 190.720 202.495 281.926 390.841 4.791

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -4.868 -9.599 -31.671 -54.063 -188

Καθαρά Κέρδη Οµίλου 185.852 192.896 250.255 336.778 4.603
Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ 
Προβλέψεων και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας  402.336 407.635 489.188 506.125 31.931
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ 
Προβλέψεων , Φόρων & 
δικαιωµάτων µειοψηφίας 387.839 420.866 499.718 586.964 26.646
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 – 2002 
 

  (σε χιλ. €) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2001 2000 1999 1998 

Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 1.089.014 1.236.455 1.583.439 1.545.902 424.018
Κρατικά & Άλλα Αξιόγραφα 456.426 0 0 768.519 3.260
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 1.282.487 1.145.778 1.689.852 2.172.390 684.740
Απαιτήσεις κατά Πελατών 13.758.613 11.402.459 9.063.663 6.403.607 1.639.178
Μείον: Προβλέψεις -397.833 -346.682 -293.905 -317.960 -39.213
Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής 
απόδοσης 6.279.939 4.048.167 3.900.076 2.707.692 1.232.493
Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής 
απόδοσης 332.045 315.090 366.823 328.663 5.828
Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 77.712 71.601 68.120 12.053 185.106
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 262 646 1.919 7.334 6.016
Καθαρή Θέση Συγγενών µη Ελεγχόµενων 
Εταιρειών 32.594 117.773 156.252 96.998 5.737
Αϋλα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 109.188 53.951 42.025 28.534 8.317

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 616.651 410.313 321.200 373.365 56.933
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 472.019 444.205 371.833 230.186 60.156
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 513.121 328.158 393.371 443.111 151.977
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.622.238 19.227.914 17.664.668 14.800.394 4.424.546
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε χιλ.  €) 
  2002 2001 2000 1999 1998
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 3.842.183 422.168 478.043 588.508 159.416
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 17.032.970 15.349.446 14.020.701 11.295.689 3.541.221
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 719.943 439.944 149.978 0 0
Λοιπά στοιχεία Παθητικού 663.494 808.423 508.787 490.236 53.119
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα Πληρωτέα 297.426 109.913 263.721 376.337 95.231
Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 43.836 32.505 23.944 26.644 2.048
Προβλέψεις γενικών τραπεζικών κινδύνων 16.427 17.617 8.508 5.406 396
Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού 0 0 0 5.784 4.974
Μετοχικό Κεφάλαιο 906.017 856.355 853.341 434.101 162.090
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 598.553 504.269 505.866 862.087 334.465

Αποθεµατικά 430.388 659.887 622.762 569.773 60.158

Αποτελέσµατα εις νέον 43.708 -11.046 76.417 -84.842 2.738
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων 3.528 9.811 9.555 1.001 0

Ίδιες µετοχές -89.532 -149.450 -64.784 -9.297 0

∆ιαφορές Ενοποίησης -70.968 -44.458 -48.825 -2.119 1.884

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.821.694 1.825.368 1.954.332 1.770.704 561.335

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 184.265 222.530 256.654 241.086 6.806

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.622.238 19.227.914 17.664.668 14.800.394 4.424.546
 

Σηµειώσεις  για τα  οικονοµικά στοιχεία των ανωτέρω πινάκων παρατίθενται στους αντίστοιχους συνοπτικούς 
πίνακες στη σελίδα 21 .   
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) 

 
                                  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
2002 

σε χιλ. Ευρώ 
2001 

σε χιλ. ευρώ 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.488.980 1.410.001
Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα -767.547 -795.671
Καθαρά έσοδα από τόκους 721.433 614.330
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 360.402 297.277
Μείον : Έξοδα αµοιβών και προµηθειών -110.015 -50.028
Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 250.387 247.249
Έσοδα από µερίσµατα 5.913 12.980
Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών -29.904 16.135
Αποτελέσµατα από άλλους τίτλους 17.525 35.316
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 40.019 17.552
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.005.373 943.562
Λειτουργικά έξοδα -611.139 -548.047
Έξοδα επισφαλών απαιτήσεων -97.961 -67.683
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 296.273 327.832
Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις -18.139 7.290
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 278.134 335.122
εκ των οποίων αναλογούν στους µετόχους 276.264 322.398
Φόρος εισοδήµατος -94.909 -119.627

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 183.225 215.495
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.018 -9.957
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 184.243 205.538
 
 
                                      ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2001 
 σε χιλ. Ευρώ σε χιλ. ευρώ 
Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική 
τράπεζα 1.039.123 1.268.728
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα 456.425 0
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 1.566.387 1.286.336
Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 3.263.019 1.110.814
Παράγωγα 163.693 134.738
Απαιτήσεις κατά πελατών 13.425.738 10.973.608
Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων επενδύσεων  3.443.575 3.250.929
Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου  123.581 246.700
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 105.604 108.065
Άυλα Πάγια 34.251 28.114
Πάγια Στοιχεία 764.818 466.841
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 911.729 743.143
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.297.943 19.618.016
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 4.383.870 802.178
Παράγωγα 543.156 246.257
Υποχρεώσεις προς πελάτες 16.970.801 15.310.360
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 719.942 439.293
Λοιπά στοιχεία παθητικού 605.820 586.115
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.223.589 17.384.203
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 175.235 223.336
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο  827.292 832.461
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 343.044 395.278
Λοιπά αποθεµατικά  728.783 782.738
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.899.119 2.010.477
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και ∆ικαιωµάτων 
Μειοψηφίας 2.074.354 2.233.813
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.297.943 19.618.016
 
 

8.16.19 ∆ιαφορές ενοποίησης 
 

  σε χιλ € 
  2002  2001  

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες  Α.Ε. (8) (9)
EFG Private Bank (Luxembοurg) S.A. 889 2.509 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. (3.064) (3.064)
EFG Eurobank Properties  Α.Ε. (1.117) (1.115)
EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α. 1.547 1.547 
EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ. 580 581 
EFG   Α.Ε.∆.Α.Κ. (171) (170)
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. (7.698) (7.698)
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.E.Π.Ε.Υ. (30.562) (30.562)
Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. 0 (367)
Ergobank International Ltd (1.306) 857 
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2.801) 0
ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ Α.Ε.Λ.∆.Ε. (148) 0
ΕFG HELLAS PLC 14 3 
Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και 
Αναπτύξεως Α.Ε. (193) (194)
AUTORENTAL  (99) 0
HELLAS ON LINE A.E. (8.194) (6.776)
Bank Post S.A. (Ρουµανία) (72) 0
Alico CEH/Balkan Holdings Limited (5.694) 0
EFG Eurobank Asset Management A.E. 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (196) 0
Bulgarian Post Bank AD (12.675) 0
Σύνολο (70.968) (44.458)
 
 

8.16.20 Σχολιασµός Απολογιστικών Ενοποιηµένων Στοιχείων 31.12.2002 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
πρότυπα    
 

Κατά το 2002, η EFG Eurobank Ergasias υλοποίησε µε επιτυχία τη στρατηγική της ενίσχυσης της θέσης της στην ελληνική 
αγορά, παρά το δυσµενές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, µε αύξηση καταθέσεων και χορηγήσεων πάνω από το µέσο όρο του 
πιστωτικού συστήµατος και έτσι διεύρυνε τα µερίδια αγοράς της κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε 
περαιτέρω τη θέση της στους τοµείς της διαχείρισης διαθεσίµων και της κεφαλαιαγοράς. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση 
οργανικών εσόδων η οποία σε συνδυασµό µε τον έλεγχο του κόστους διαµόρφωσαν τα οργανικά κέρδη σε € 263 εκ., αυξηµένα 
κατά 7%.  
 
Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ανήλθαν σε €184 εκ., σε σχέση µε € 206 εκ. το 
2001, υποχωρώντας κατά 10%. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 
διαµορφώθηκαν σε € 276 εκ. (-14%). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στους µετόχους µέρισµα € 0,47 ανά µετοχή, που 
αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,7% και αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την αυξανόµενη οργανική 
κερδοφορία της EFG Eurobank Ergasias.  
 
Τα οργανικά έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και από προµήθειες, σηµείωσαν αύξηση 13%, ενώ 
ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε, σε σχέση µε πέρυσι, η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε 5% σε συγκρίσιµη βάση†. Ο Όµιλος, 
                                                 
† Περιλαµβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το 2002 
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λαµβάνοντας υπόψιν τη διεθνή συγκυρία, προχώρησε στη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων κατά € 30 εκ., γεγονός που σε 
συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων θωρακίζει περαιτέρω την Τράπεζα. Τέλος, τα έσοδα από 
χρηµατιστηριακές πράξεις µειώθηκαν λόγω της παρατεταµένης πτώσης των χρηµατιστηριακών αγορών, γεγονός που είχε 
αρνητική επίδραση στα χαρτοφυλάκια µετοχών, εξέλιξη που, σε σχέση µε πέρυσι, µερικώς µόνο αντισταθµίστηκε από κέρδη στα 
χαρτοφυλάκια οµολόγων και ακινήτων.   
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, ύψους € 1,9 δισ., που περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες προσαρµογές αποτιµήσεων 
χαρτοφυλακίων, µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS39 και IAS40), εξασφαλίζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και 
διασφαλίζουν τη διατήρηση υψηλών ρυθµών οργανικής ανάπτυξης.  
 

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟ 2002   
 
Το Σύνολο Ενεργητικού1 σηµείωσε αύξηση κατά 29% και ανήλθε σε  € 25 δισ., έναντι € 19 δισ. στα τέλη του 2001. Το γεγονός 
αυτό αντικατοπτρίζει τη σθεναρή αύξηση του όγκου εργασιών και την ενισχυµένη παρουσία του Οµίλου στην Ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα: 
 
Οι Χορηγήσεις‡ αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2002, ξεπερνώντας τα € 13 δισ.  Οι χορηγήσεις προς ιδιώτες, 
επαγγελµατίες και µικρές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά 34%, ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κατά 15%. Συγκεκριµένα, 
η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 32% και ανήλθε σε € 2,7 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη κατά 33% φτάνοντας τα € 2,3 
δισ. Οι ρυθµοί αυτοί είναι ανάλογοι ή και υπερβαίνουν τους αντίστοιχους του συνόλου της αγοράς. Ταυτόχρονα, διασφαλίσθηκε 
η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια παρέµειναν κάτω του 3% του 
συνόλου των δανείων, και καλύπτονται κατά 84% από προβλέψεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2002, οι προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά € 30 εκ. σε € 98 εκ., αντιστοιχώντας σε 0,80% του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου.  

 Οι Καταθέσεις1, αντίθετα µε τις τάσεις της αγοράς, σηµείωσαν αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 16,9 δισ. Οι 
καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν κατά 15%, ανερχόµενες σε € 14,9 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, 
συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν 
αύξηση κατά 8% σε € 23 δισ., σε τρέχουσες τιµές, παρά τη µείωση των µετοχικών χαρτοφυλακίων.  
 
Τα Ίδια Κεφάλαια  στα τέλη του 2002, ανέρχονταν σε € 1,9 δισ., παραµένοντας από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Ο ∆είκτης 
Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε στο 11,7%, αποτελούµενος σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1, 
επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της EFG Eurobank Ergasias να διατηρήσει τη δυναµική της ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να 
προσφύγει στους µετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές µέλλον. 

  
Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και ιδιαίτερα της σύνθεσής τους 
(χορηγήσεις retail) παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 17% και ανήλθαν σε € 721 εκατ., συνεισφέροντας κατά 72% στο 
σύνολο των λειτουργικών εσόδων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) 
διατηρήθηκε  πάνω από 3%.  
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν οριακά και διαµορφώθηκαν στα € 250 εκατ., παρά το δυσµενές 

περιβάλλον, κυρίως λόγω της διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του δικτύου καταστηµάτων και των εναλλακτικών 
δικτύων του Οµίλου, καθώς και από την ενίσχυση των µεριδίων αγοράς στην κεφαλαιαγορά και τη διαχείριση περιουσίας. 

 
Ως αποτέλεσµα, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική 

άνοδο κατά 13% το 2002, ανερχόµενα σε € 972 εκατ. 
 
Τα υπόλοιπα Έσοδα (συνολικό αποτέλεσµα των Εσόδων από µερίσµατα, των Αποτελεσµάτων του Χαρτοφυλακίου 
Συναλλαγών, των Αποτελεσµάτων από Άλλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων), υποχώρησαν από € 82 εκατ. σε 
€ 34 εκατ. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί συνδυασµό χαµηλότερων κερδών από παράγωγα και οµόλογα, και επιβαρύνσεων από 
ζηµίες και αναπροσαρµογές σε µετοχικές θέσεις, που εν µέρει µόνο αντισταθµίσθηκαν από αναπροσαρµογές σε επενδύσεις 
ακινήτων. Παρά ταύτα, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε € 1.005 εκατ., ως αποτέλεσµα της ισχυρής 
αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους. 
 

                                                 
 
 
‡ Εξαιρουµένων συναλλαγών προς διακανονισµό 
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Το Λειτουργικό Κόστος το οποίο περιλαµβάνει την Banc Post το 2002, ενώ την Telesis µόνον στο ∆’ τρίµηνο του 2001, 
σηµείωσε αύξηση κατά 11%, ενώ σε συγκρίσιµη βάση σηµείωσε επιβράδυνση το 2002, καθώς αυξήθηκε κατά 5%§. Συνολικά 
δε, ο ∆είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 3,01% σε 2,72%. Ο ∆είκτης Κόστους προς Έσοδα διαµορφώθηκε 
σε 60,8% και παραµένει από τους χαµηλότερους στην αγορά. 
 
Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν κατά 7% σε € 
263 εκατ. το 2002, από € 246 εκατ. το 2001. 
 
Η Αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και του µέσου Ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους ανήλθε το 2002 σε 
9,4% και 0,8% αντίστοιχα. 
 

 
 

 
 

                                                 
§ Περιλαµβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το 2002 
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                      8.16.21 Ταµειακές Ροές    

Κατάσταση Ταµιακών Ροών Οµίλου 
της χρήσεως:από 01-01-2002   µέχρι 31-12-2002 

    
    

Α/Α Ανάλυση 
31-∆εκ-02    
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
 Ταµιακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   
Α. 101 Τόκοι και προµήθειες (Εσοδα) 1,583,549 1,439,686
Α. 102 Εσοδα από τίτλους 127,504 124,522
Α. 103 Λοιπά έσοδα 5,126 6,594
Α. 104 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 129,101 97,860
Α. 105 Πώληση εµπορεύσιµων χρεωγράφων 298,806,624 183,510,429
Α. 108 Αύξηση καταθέσεων 5,103,539 1,274,169
Α. 109 (α) Προστίθεται:Μείωση Εσοδα Εισπρακτέα 0 77,670
Α. 109 (β) Αφαιρείται:Αύξηση έσοδα εισπρακτέα -179,810 0
Α. 110 (α) Προστίθεται:Αύξηση έσοδα εποµένων χρήσεων 10,921 0
Α. 110 (β) Αφαιρείται:Μείωση έσοδα εποµένων χρήσεων 0 -384
Α. 111 (β) Αφαιρείται:Αύξηση λογαριασµών Λοιπά στοιχεία Παθητικού 0 319,120
Α. 112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµούς 8,762 10,914
 Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 305,595,316 186,860,580
    
 Ταµιακές εκροές   
Α. 201 Τόκοι και προµήθειες (Εξοδα) -829,064 -868,563
Α. 202 Γενικά έξοδα ∆ιοικήσεως -540,320 -488,885
Α. 203 Λοιπά έξοδα -25,150 -21,890
Α. 204 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων -258,709 -62,681
Α. 205 Αγορά (εµπορεύσιµων) χρεογράφων -300,940,018 -182,421,156
Α. 206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιογράφων -455,842 0
Α. 207 Χορήγηση δανείων -2,422,157 -2,361,259
Α. 209 (α) Προστίθεται:Αύξηση Εξόδων εποµένων χρήσεων 0 -17,687
Α. 209 (β) Αφαιρείται:Μείωση Εξόδων εποµένων χρήσεων 7,188 0
Α. 210 (α) Προστίθεται:Μείωση Εξόδων πληρωτέων 0 -152,719
Α. 210 (β) Αφαιρείται:Αύξηση Εξόδων πληρωτέων 196,565 0
Α. 211 (α) Προστίθεται:Μείωση λογαριασµών Λοιπά στοιχεία Παθητικού -31,935 0
Α. 211 (β) Αφαιρείται:Αύξηση λογαριασµών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού -32,402 -90,955
Α. 212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασµού -614 -4,754
Α. 213 Φόροι -102,965 -135,299
 Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) -305,435,423 -186,625,848
    

 
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες    

     (Α100-Α200)=Α 159,893 234,732
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Α/Α Ανάλυση 
31-∆εκ-02    
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
 Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   
Β. 101 Πώληση χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων 3,069,905 958,920
Β. 102 Πώληση άυλων και ενσώµατων παγίων 6,725 6,938
Β. 103 Έσοδα από συµµετοχές και τίτλους 154,748 239,806
Β. 104 Λοιπά έσοδα 2,189 32,221
 Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 3,233,567 1,237,885
    
 Ταµιακές εκροές   
Β. 201 Αγορά χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων -3,321,849 -2,234,087
Β. 202 Αγορά άυλων και ενσώµατων παγίων -149,177 -156,647
 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β200) -3,471,026 -2,390,734
    

 
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες              

             (Β100-Β200)=Β -237,459 -1,152,849

    
 Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
 Ταµιακές εισροές   
Γ. 101 Αύξηση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 280,651 289,966
Γ. 103 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 1,816 3,768
Γ. 104 Πώληση Ιδίων Μετοχών 209 61,318
 Σύνολο Ταµιακών εισροών (Γ100) 282,676 355,052
    
 Ταµιακές εκροές   
Γ. 204 Αγορά Ιδίων Μετοχών -67,960 -153,602
Γ. 205 Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 0 -1,297
Γ. 207 Μερίσµατα -147,128 -160,384
Γ. 208 ∆ιάθεση κερδών στο προσωπικό -8,207 -12,707
 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ200) -223,295 -327,990
    

 
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες                 

(Γ100-Γ200)=Γ 59,381 27,062

    

 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (Α+/-Β+/-Γ) -18,185 -891,055

Α/Α Ανάλυση 
31-∆εκ-02    
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 

31-∆εκ-01      
Ποσά σε χιλ. 

ευρώ 
    

∆. 100 
Πλέον : ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                           
1. Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα                                       
2. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων    2,382,233 3,273,288

     Πλέον   :  ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7-11-02 7,455  
 Σύνολο Ταµιακών διαθεσίµων έναρξης χρήσης (∆.100) 2,389,688 3,273,288
    

 

ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1.Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα                               2.Απαιτήσεις 
κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων                               

2,371,503 2,382,233
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Σηµείωση : Την 10η Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. 
από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7ης Νοεµβρίου 2002. Τα 
κονδύλια της κατάστασης ταµιακών ροών 2002 περιλαµβάνουν την Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.από την 7η 
Νοεµβρίου 2002. 

* Τα στοιχεία  έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές 
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8.17 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές 
 
Ακολουθεί πίνακας 
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8.18 Οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας  EFG Eurobank Ergasias A.E. της 30.06.2003  
 
Παρακάτω παρατίθενται τα οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. όπως αυτά προκύπτουν από τη 
δηµοσιευµένη Λογιστική Κατάσταση της Τράπεζας της 30.06.2003. 
 
8.18.1 Αποτελέσµατα περιόδου 1.1-30.06.2003 Λογιστικής Κατάστασης 
 

 30.06.2003 30.06.2002 
                             (σε χιλ. €) 

Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 683.442 682.431
Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έξοδα (315.211) (354.143)
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 368.231 328.288
Έσοδα Τίτλων 12.328 2.222
Προµήθειες (Καθαρά Έσοδα) 61.555 68.518
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 6.226 7.569
Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 4.737 4.788
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσως 453.077 411.385 
∆απάνες προσωπικού (125.236) (124.142)
Άλλα Έξοδα ∆ιοίκησεως  (77.573) (80.885)
Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοχείων (36.566) (30.332)
∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

(67.502) (42.102)

Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 146.200 133.924 
Έκτακτα Έσοδα,  Έξοδα και Αποτελέσµατα (6.981) (2.757) 
Καθαρά Κέρδη  προ Φόρων 1.1 – 30.6 139.219 131.167
Φόρος Εισοδήµατος (Πρόβλεψη) (34.979) (32.285)
Κέρδη µετά από φόρους 104.240 98.882 
Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ Προβλέψεων 213.702 176.026
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Προβλέψεων & Φόρων 206.721 173.269
                                         
 
 
8.18.2 Ενεργητικό-Παθητικό Λογιστικής Κατάστασης  30.06.2003 
 
  30.06.2003 30.06.2002 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €) 

Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 920.978 709.257
Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 1.377.578 791.874
Απαιτήσεις κατά Πελατών 13.868.561 11.843.291
Μείον: Προβλέψεις (407.791) (340.449)
Χρεώγραφα 6.571.945 6.248.556
Συµµετοχές 527.213 575.650
Αϋλα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 78.276 50.024 
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 246.560 280.393
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 237.477 286.343
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 547.307 377.126
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.968.104 20.822.065

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 3.788.369 1.896.101
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 17.703.257 16.544.999
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Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 307.310 181.538
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα Πληρωτέα 179.743 199.004
Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 44.050 32.207
Μετοχικό Κεφάλαιο 909.052 864.737
Αποθεµατικά 1.027.172 1.167.920
Ιδιες µετοχές (95.089) (163.323)
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 1.1 – 30.06.2003 104.240 98.882
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.968.104 20.822.065

 
Σηµειώσεις: 
 
1.  Στις 10.4.2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank 

Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7.11.2002.  
2.  Στις 21.4.2003 αποφασίστηκε η έναρξη συγχώνευσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. µε απορρόφηση αφενός µεν της 

εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. και αφετέρου της εταιρείας Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., µε δύο παράλληλες 
αυτοτελείς διαδικασίες συγχώνευσης, µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.4.2003. Οι πράξεις των απορροφούµενων εταιρειών 
που διενεργούνται από 1.5.2003 και µέχρι την ηµέρα συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για 
λογαριασµό της απορροφούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η συγχώνευση. 

3. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο προσάρτηµα 
της 31.12.2002. 

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19.5.2003, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό € 3.034.500, 
µε την έκδοση 1.050.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 2,89 η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. 
Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως 2002. 

5. Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το 
υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανέρχεται σε € 31,4 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού 
"Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατα τις παρελθούσες χρήσεις, την καθαρή θέση 
της τράπεζας και συγκεκριµένα, είχε σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο 
εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά,  β) ο λογαριασµός 
"ίδιες µετοχές"  ποσού € 95 εκ. εµφανίζεται  αφαιρετικά  από τα ίδια  κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε  το κ.ν. 2190/1920  πρέπει να 
εµφανίζεται στο  ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και κατά την 30.6.2003 προέκυψε αρνητική 
διαφορά αποτίµησης ποσού € 7 εκ. η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, έναντι θετικής διαφοράς ποσού € 6,7 εκ. που 
προέκυψε κατά την 30.6.2002. 

6. Οι συµµετοχές της Τράπεζας αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους η οποία κατά την 30.6.2003 ανέρχεται σε  € 527 εκ. Η αποτίµηση 
των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο συµµετοχών στην τρέχουσα αξία τους και των µη εισηγµένων βάσει της εσωτερικής λογιστικής 
αξίας τους ανέρχεται σε € 478 εκ., ενώ, η αποτίµηση του συνόλου των συµµετοχών βάσει της εσωτερικής λογιστικής αξίας τους 
ανέρχεται σε € 488 εκ. 

7. Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας 
Εργασίας και µελών του ∆.Σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και των Νοµικών της Συµβούλων, να 
έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας. 

8. Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ '91, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας 
υπάγεται στον κωδικό 651.9 "∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών". 

9. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 
10.  Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.6.2003 ήταν 6.872 άτοµα. 
  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
κου Κ.Ριρή και  κου Α.Παπαγεωργίου της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς  

 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι 
ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS" που καλύπτουν την 
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2003 µέχρι την 30 Ιουνίου 2003 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν 
ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Τράπεζας, καθώς και τα αποτελέσµατα που 
εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των 
υποκαταστηµάτων της Τράπεζας. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα και µας δόθηκαν 
οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Τράπεζα εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο των Τραπεζών εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις υπ' αριθ. 5 και 6. ∆εν τροποποιήθηκε η 
µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, 
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διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας 
και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της Τράπεζας υπ' αριθ. 5 και 6, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή 
παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της 
Τράπεζας, κατά την 30.06.2003 καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των 
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η Τράπεζα, οι οποίες έχουν γίνει 
γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 
 
 

8.18.3  Σχολιασµός αποτελεσµάτων 30.6.2003  
 
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 23,97 δισ., από € 20,82 δισ. το Α’ εξάµηνο του 2002. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 
13,46 δισ. από € 11,50 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 17,70 δισ. από € 16,54 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2002. Τα Ίδια Κεφάλαια 
αυξήθηκαν σε  € 1,95 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν σε € 368 εκ., από € 328 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο 
επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε € 61,55 εκ. Έτσι, τα Βασικά Οργανικά Έσοδα 
(καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες), ανήλθαν σε € 430 εκ. από € 397 εκ στο Α’ εξάµηνο 2002. Τα συνολικά 
Λειτουργικά Έσοδα του Α’ εξαµήνου αυξήθηκαν κατά 10% σε € 453 εκ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  € 139 εκ., από € 131 
εκ. Τα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους του Α’ εξαµήνου 2003 αυξήθηκαν κατά 5,4% σε € 104 εκ. 

 
 
8.18.4 Ενοποιηµένα  αποτελέσµατα  περιόδου 1.1-30.06.2003  Λογιστικής Κατάστασης  
 

 30.06.2003 30.06.2002 
 (σε χιλ. €) 

Τόκοι & εξοµοιούµενα Έσοδα 740.810 716.692 
Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έξοδα (329.039) (366.464)
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 411.771 350.228 
Έσοδα Τίτλων 6.650 8.757
Προµήθειες (Καθαρά έσοδα) 140.162 114.507
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 13.111 5.045
Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 4.049 6.706
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 575.743 485.243
∆απάνες Προσωπικού (169.612) (148.625)
Άλλα Έξοδα ∆ιοίκησης  (107.077) (99.076)
Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (51.533) (38.124)
∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις (73.619) (44.822)
Ολικά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 173.902 154.596
Έκτακτα Έσοδα , Έξοδα και Αποτελέσµατα (6.625) (3.747) 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων 167.277 150.849
Φόρος Εισοδήµατος (Πρόβλεψη) (47.934) (40.956)
Κέρδη µετά από φόρους 119.343 109.893 
Αναλογία µετοχών µειοψηφίας (3.469) (1.894)
Καθαρά Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους 115.874 107.999
Ολικά κέρδη Εκµ/σεως προ Προβλέψεων 247.521 199.418 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Προβλέψεων & Φόρων 240.896 195.671
 
8.18.5 Ενεργητικό-Παθητικό Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης 30.06.2003 
 
 

30.06.2003 30.06.2002
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. €)
Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 1.125.358 726.687
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Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 1.156.682 951.359
Απαιτήσεις κατά Πελατών 15.129.727 12.096.612
Μείον: Προβλέψεις (437.717) (349.187)
Χρεώγραφα 6.898.433 6.808.299
Συµµετοχές 101.522 162.501
Αϋλα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 89.809 67.079
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (µείον αποσβέσεις) 593.748 396.734
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 368.686 349.252
Προπληρωθέντα Έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 577.273 421.074
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.603.521 21.630.410

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 3.780.580 1.954.093
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 17.436.226 16.413.163
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς Τίτλους 1.508.606 783.668
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 476.514 202.081
Προεισπραχθέντα Έσοδα & Έξοδα Πληρωτέα 196.411 245.813
Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 86.243 44.294
Μετοχικό Κεφάλαιο 909.052 864.737
Αποθεµατικά 1.085.469 1.125.894
Καθαρά Κέρδη Οµίλου µετά φόρων 115.874 107.999
∆ιαφορά ενοποιήσεως (70.553) (40.312)
Ιδιες µετοχές (115.752) (176.416)
∆ικαιώµατα  µειοψηφίας 194.851 105.396
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.603.521 21.630.410
 

Σηµειώσεις:  
 1.   Στις 10.4.2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank 

Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7.11.2002. 
12. Στις 21.4.2003 αποφασίστηκε η έναρξη συγχώνευσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. µε 

απορρόφηση αφενός µεν της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. και αφετέρου της εταιρείας Σύµβουλοι 
Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., µε δύο παράλληλες αυτοτελείς διαδικασίες συγχώνευσης, µε Ισολογισµούς 
µετασχηµατισµού της 30.4.2003. Οι πράξεις των απορροφούµενων εταιρειών που διενεργούνται από 1.5.2003 
και µέχρι την ηµέρα συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασµό της 
απορροφούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η συγχώνευση. 

13.  Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές 
που αναφέρονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα της 31.12.2002.  

14.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 
A.E., τις εταιρείες: EFG Private Bank Luxembourg S.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards 
A.E. ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης, EFG Eurobank Ergasias Leasing A.E., EFG Eurobank 
Properties A.E., EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank 
Χρηµατιστηριακή A. Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E.Π.Ε.Α., EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ευρωεπενδύσεις 
Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., Be-Business Exchanges Α.Ε. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών, EFG Υπηρεσίες 
∆ιαδικτύου Α.Ε., Ελληνικές Επιχειρήσεις ∆ιεθνούς Εµπορίου και Αναπτύξεως Α.Ε., EFG Ασφαλιστική Ζωής 
Α.Ε.Α.Ζ., Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., EFG Business Services Α.Ε., Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και 
Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε., OPEN 24 Α.Ε., EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική 
Α.Ε., EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) LTD,ΤΕΛΕΣΙΣ Νταϊρεκτ Α.Ε.Λ.∆.Ε., EFG Eurobank Asset 
Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, Banc Post SA (Ρουµανία), Bulgarian Retail 
Services SA, Hellas on Line A.E. Εµπορίας Συσκευών & Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας, Σύµβουλοι Επενδύσεων 
Εργασίας Α.Ε., Postbanka A.D. (Σερβία),  Unitbank A.E., µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, 
περιλαµβάνουν και τις εταιρείες: Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Alico / CEH Balkan 
Holdings Limited, Kύδων Α.Ε., Post Bank A.D. (Βουλγαρία), Ξενοδοχειακή Εταιρεία Αεροδροµίου Αθηνών 
Α.Ε., Ζήνων Ακίνητα Α.Ε., µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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15.  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19.5.2003, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 
κατά ποσό € 3.034.500, µε την έκδοση 1.050.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 2,89 η κάθε µία, οι 
οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως 
2002.  

16.  Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των  διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" 
φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002 ανέρχεται σε € 
31,4 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό 
αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατα τις παρελθούσες χρήσεις, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, είχε 
σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων 
χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά, β) ο λογαριασµός "ίδιες 
µετοχές" ποσού € 115,7 εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε το κ.ν. 2190/1920 
πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και κατά την 
30.6.2003 προέκυψε αρνητική διαφορά αποτίµησης ποσού € 7,3 εκ. η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, 
έναντι θετικής διαφοράς ποσού € 5,5 εκ. που προέκυψε κατά την 30.6.2002, δ) ορισµένα κονδύλια του 
ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της EFG Eυrobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της EFG 
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε. αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Εάν δεν 
αναµορφώνονταν τα κονδύλια αυτά, τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά € 3,3 εκ., έναντι µείωσης 
€ 3,4 εκ. κατά την 30.6.2002.  

17.  Η διαφορά αποτίµησης (ζηµία) χρεογράφων θυγατρικών που προέκυψε την 30.6.2003 ανήλθε στο συνολικό 
ποσό € 6,9 εκ., εκ των οποίων € 5,3 εκ. αναλογούν στον όµιλο. Οι προαναφερόµενες ζηµιές αποτίµησης 
συµψηφίστηκαν µε θετικές διαφορές αποτίµησης χρεογράφων. Το συνολικό καθαρό ποσό των διαφορών 
αποτίµησης που αναλογεί στον όµιλο ανέρχεται σε € 2,3 εκ. και µείωσε απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου 
χωρίς να βαρύνει τα αποτελέσµατα.  

18. Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της 
πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του ∆.Σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης της Τράπεζας 
και των Νοµικών της Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας.  

19.  Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ '91, το 87% περίπου 
του κύκλου εργασιών του Οµίλου της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό 651.9 "∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων 
νοµισµατικών οργανισµών", το υπόλοιπο 13% σε διάφορους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.  

20.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.  
21.  Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.6.2003 ήταν 12.175 άτοµα. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
κου Κ.Ριρή και  κου Α.Παπαγεωργίου της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς  

 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι 
ανωτέρω συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS" που 
καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2003 µέχρι την 30 Ιουνίου 2003 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να 
επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα της ανωτέρω µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Με βάση τον 
έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών" και αφού ληφθούν υπόψη οι 
σηµειώσεις της Τράπεζας υπ' αριθ. 6 και 7, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την 
εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν 
στην ενοποίηση κατά την 30ή Ιουνίου 2003, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην 
ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η 
Τράπεζα, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 
 
 

8.18.6  Σχολιασµός Απολογιστικών Ενοποιηµένων Στοιχείων  
 
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 25,6 δισ., από € 21,6 δισ. το Α’ εξάµηνο του 2002. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 14,7 
δισ. από € 11,7 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 17,4 δισ. από € 16,4 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2002. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν 
σε  € 1,9 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν σε € 412 εκ., από € 350 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου 
διατηρείται άνω του 3%. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες αυξήθηκαν κατά 22% σε € 140 εκ. Έτσι, τα Βασικά Οργανικά 
Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες), ανήλθαν σε € 552 εκ. από € 465 εκ στο Α’ εξάµηνο 2002. Τα συνολικά 
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Λειτουργικά Έσοδα του Α’ εξαµήνου αυξήθηκαν κατά 19% σε € 576 εκ. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων µετά από 
δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε  € 162 εκ., από € 148 εκ. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας του Α’ εξαµήνου 2003 αυξήθηκαν κατά 7% σε € 116 εκ. 

 
8.18.7 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. της 30.06.2003  (σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα)  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
30.06.2003 
σε χιλ. ευρώ 

30.06.2002 
σε χιλ. ευρώ 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 745.345 715.573
Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (338.585) (366.681)
Καθαρά έσοδα από τόκους 406.760 348.892
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 210.489 152.718
Μείον : Έξοδα αµοιβών και προµηθειών (73.565) (34.719)
Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 136.924 117.999
Έσοδα από µερίσµατα  3.866  4.436
Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 6.393 (9.796)
Αποτελέσµατα από άλλους τίτλους 88 21.456
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10.799 1.740
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 564.830 484.727
Λειτουργικά έξοδα (334.958) (286.571)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (65.784) (42.056)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η  164.088 156.100
Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 868 3.630
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 164.956 159.730
εκ των οποίων αναλογούν στους µετόχους 177.389 160.833
Φόρος εισοδήµατος (49.756) (45.879)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 115.200 113.851
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  13.953 1.950
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  129.153 115.801
                                                         
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
30.06.2003 
σε χιλ. ευρώ 

30.06.2002 
σε χιλ. ευρώ 

Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 1.051.946 657.684
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 
από την Κεντρική Τράπεζα 786.341 86.667
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 2.522.499 2.701.373
Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 3.180.738 4.217.935
Παράγωγα 187.964 140.477
Απαιτήσεις κατά πελατών 14.844.693 12.767.351
Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων επενδύσεων  3.112.617 3.326.728
Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου  0 133.777
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 50.742 94.436
Άυλα πάγια στοιχεία 34.855 25.586
Πάγια στοιχεία 746.297 471.571
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 842.581 838.318
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.361.273 25.461.903
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 5.013.648 5.177.571
Παράγωγα 390.881 325.661
Υποχρεώσεις προς πελάτες 17.701.938 16.561.799
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 1.507.519 781.418
Λοιπά στοιχεία παθητικού 613.937 636.007
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.227.923 23.482.456
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 178.001 109.926
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό κεφάλαιο  886.550 834.796
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 506.037 372.252
Λοιπά αποθεµατικά  562.762 662.473
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.955.349 1.869.521
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας 2.133.350 1.979.447
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 27.361.273 25.461.903
 
Σηµειώσεις : 
1. Η ανωτέρω Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση και τα Αποτελέσµατα  έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν είναι οι ίδιες µε τις αρχές που εφαρµόσθηκαν για τις Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 31/12/2002 όπως αναφέρονται στην ειδική σηµείωση του Annual Report 2002. 

2.    Η ανωτέρω Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση  και τα Αποτελέσµατα  δεν έχουν ελεγχθεί. 
 
 
8.18.8 Σχολιασµός Απολογιστικών Ενοποιηµένων Στοιχείων 30.06.2003 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
 
Το πρώτο εξάµηνο του 2003 τα Συνολικά Έσοδα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 16,5% και ανήλθαν σε € 565 εκ., ως αποτέλεσµα, 
κυρίως της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων (21,8%) και της ανάκαµψης των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις 
κεφαλαιαγορές. H EFG Eurobank Ergasias πέτυχε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων της κατά το δεύτερο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους, µετά τη διατήρηση της κερδοφορίας της στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς τόσο κατά το έτος 2002 όσο και 
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας επέτρεψε την 
αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου στο πρώτο εξάµηνο του 2003 κατά 11,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2002 
και κατά 33% το δεύτερο τρίµηνο του 2003 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2002. Ως εκ τούτου, τα ενοποιηµένα καθαρά 
κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ανήλθαν σε € 129 εκ. έναντι  € 116 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2002. 
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε € 177 εκ., έναντι € 161 εκ. το 
πρώτο εξάµηνο του περασµένου έτους.  

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 

 

Το Σύνολο Ενεργητικού1 σηµείωσε αύξηση κατά 18% και ανήλθε σε  € 25,7 δισ. το Α’ εξάµηνο του 2003, έναντι € 21,8 δισ. 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, καθώς συνεχίζεται η ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών και ενισχύεται 
περαιτέρω η παρουσία του Οµίλου στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Συγκεκριµένα: 

 

Ο ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων επιταχύνθηκε στο δεύτερο τρίµηνο, καθώς ο Όµιλος αύξησε τα υπόλοιπα χορηγήσεων 
κατά € 936 εκ. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη σηµαντική αύξηση των Χορηγήσεων κατά 21,8% σε ετήσια βάση σε € 14,5 
δισ.**1 στα τέλη Ιουνίου 2003. Οι χορηγήσεις προς ιδιώτες, που αποτελούνται από την στεγαστική και την καταναλωτική 
πίστη, διευρύνθηκαν κατά 30% σε € 5,7 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, που περιλαµβάνουν τα δάνεια προς µικρές, 
µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, αυξήθηκαν κατά 17% σε € 9,3 δισ. Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 
32% και ανήλθε σε € 3,1 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη κατά 27% φτάνοντας τα € 2,5 δισ. Η συνεχής ταχεία αύξηση των 
χορηγήσεων προς ιδιώτες έχει συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού αυτού στο 37,9% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου από 
35,6% στα τέλη Ιουνίου 2002. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραµένει πολύ καλή, µε τα οργανικά µη 

                                                 
 
1 Εξαιρουµένων συναλλαγών προς δικανονισµό 
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εξυπηρετούµενα δάνεια κάτω από το 3% του συνόλου των χορηγήσεων. Ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων, ο οποίος 
ανέρχεται σε 85%, είναι από τους υψηλότερους στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  

 

Οι Καταθέσεις1, σηµείωσαν αύξηση κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 17,3 δισ. Οι καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν 
δυναµικά κατά 37%, ανερχόµενες σε € 15,6 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των 
καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 7% 
υπερβαίνοντας τα € 24 δισ. σε τρέχουσες τιµές.  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 2 δισ. στα τέλη του Α’ εξαµήνου 2003, παρά την καταβολή του µερίσµατος χρήσης 2002 
ύψους € 145 εκ. στο δεύτερο τρίµηνο, και είναι από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Περιλαµβάνουν δε όλες τις αναγκαίες 
προσαρµογές αποτιµήσεων των διαφόρων χαρτοφυλακίων, καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτoυς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα. Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ο οποίος ανέρχεται σε 11,8% και αποτελείται σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1, διασφαλίζει την ικανότητα της EFG Eurobank Ergasias να διατηρεί ισχυρούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και ελκυστική µερισµατική πολιτική για τους µετόχους της. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 

 

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους  παρουσίασαν αύξηση κατά 17% και ανήλθαν σε € 407 εκ., από € 349 εκ. το Α’ εξάµηνο του 
2002, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και της συνακόλουθης αύξησης των σχετικών επιτοκιακών εσόδων. 
Στο δεύτερο τρίµηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 206 εκ., και ήταν 3% υψηλότερα σε σχέση µε το 
πρώτο τρίµηνο. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτελούν το 72% των λειτουργικών εσόδων. Επιπρόσθετα, το καθαρό 
περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε  πάνω από 3%, πιστοποιώντας 
την ισχυρή θέση του Οµίλου στους πιο κερδοφόρους τοµείς της αγοράς.  

 

Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν επίσης δυναµικά κατά 16% σε € 137 εκ. σε σχέση µε τα € 118 
εκ. του Α’ εξαµήνου του 2002. Στο δεύτερο τρίµηνο, τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες διαµορφώθηκαν σε € 71 εκ., 
σηµειώνοντας αύξηση 25% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2002 και 9% έναντι του Α’ τριµήνου του 2003. Οι αµοιβές και 
οι προµήθειες από δραστηριότητες δικτύου και λοιπές υπηρεσίες (περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων υπηρεσιών internet, 
διαχείρισης ακινήτων και ασφαλειών) αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 42% σε € 43 εκ., ενώ οι αµοιβές και προµήθειες από 
δραστηριότητες χορηγήσεων ενισχύθηκαν κατά 8% σε € 59 εκ. Τα έσοδα από τα αµοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση 
περιουσίας αυξήθηκαν επίσης κατά 8% και ανήλθαν σε € 17 εκ. το Α’ εξάµηνο του 2003. Τέλος, τα έσοδα προµηθειών από 
δραστηριότητες που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές ενισχύθηκαν κατά 2% έναντι του Α’ εξαµήνου του 2002 και κατά 45% σε 
σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2003 σε € 18 εκ., ως αποτέλεσµα της µερικής ανάκαµψης των κεφαλαιαγορών σε εγχώρια και 
διεθνή βάση. 

  

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αύξηση των Οργανικών Εσόδων του Οµίλου, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους 
και προµήθειες, κατά 16% σε € 544 εκ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα οργανικά έσοδα του δευτέρου τριµήνου ύψους € 278 εκ. 
είναι κατά € 40 εκ. υψηλότερα αυτών του αντίστοιχου τριµήνου του 2002. Από αυτά, στο δεύτερο τρίµηνο € 17 εκ. προέρχονται 
από τις θυγατρικές στα Βαλκάνια.  

 
Σε ότι αφορά τα λοιπά, µη Οργανικά Έσοδα, το συνολικό αποτέλεσµα των Εσόδων από µερίσµατα, των Αποτελεσµάτων του 
Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσµάτων από Άλλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων, διαµορφώθηκε 
σε € 21 εκ., έναντι € 18 εκ. το Α’ εξάµηνο του 2002, αυξηµένα κατά 19%.  

 

Ως εκ τούτου, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ενισχύθηκαν κατά 16,5% σε € 565 εκ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα στο 
δεύτερο τρίµηνο διαµορφώθηκαν σε € 297 εκ., και ήταν 11% υψηλότερα σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2003. 

 

To Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων, που περιλαµβάνει τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά έξοδα, σηµείωσε 
σηµαντική επιβράδυνση σε συγκρίσιµη βάση2, καθώς αυξήθηκε κατά 3,5% και ανήλθαν σε € 263 εκ., έναντι ρυθµού αύξησης 

                                                 
2 Εξαιρουµένων των Βαλκανικών θυγατρικών 
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4,5% στα τέλη του 2002. Τα γενικά έξοδα µειώθηκαν κατά 0,8% σε € 93 εκ. Λαµβανοµένων υπόψη των αποσβέσεων, οι οποίες 
σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 41 εκ.  οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες το Α’ εξάµηνο του 2003 ανήλθαν σε € 304 
εκ., αυξηµένες κατά 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2002.   

 

Ως αποτέλεσµα, της σχετικής συγκράτησης του κόστους και της ισχυρής αύξησης των εσόδων, ο δείκτης κόστους προς έσοδα 
του Οµίλου στην Ελλάδα βελτιώθηκε από 59,5% στα τέλη του πρώτου τριµήνου σε 57,4% στα τέλη εξαµήνου, ενώ 
συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών στα Βαλκάνια ο δείκτης αποτελεσµατικότητας βελτιώθηκε από 61,1% το πρώτο τρίµηνο 
σε 59,3% το εξάµηνο του 2003. 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις του δευτέρου τριµήνου, που ανήλθαν σε € 33 εκ. και αντιστοιχούν σε 92 µονάδες 
βάσης επί του µέσου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, ήταν επίσης κοντά στα επίπεδα του προηγούµενου τριµήνου (€ 32 εκ.).  

 

Η αύξηση των εσόδων και ο έλεγχος του κόστους είχε ως συνέπεια την αύξηση των Οργανικών Κερδών, εξαιρουµένων των 
Βαλκανίων, (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) κατά 7% το δεύτερο τρίµηνο σε σχέση µε το 
πρώτο τρίµηνο του 2003 και κατά 3,4% σε ετήσια βάση.  

Η αύξηση των καθαρών κερδών κατά 11,5% οδήγησε σε βελτίωση της (µετά από φόρους) αποδοτικότητας του µέσου 
Ενεργητικού από 0,79% το πρώτο τρίµηνο σε 0,88% το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους. Αντίστοιχα, η (µετά από φόρους) 
αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 13,4% στο Α’ εξάµηνο του 2003 από 13,3% στο πρώτο τρίµηνο 
του 2003 και 9,4% στη χρήση 2002. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων ανήλθε 
σε 18,2%.  
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9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 

 

9.1 Γενικές Πληροφορίες- Ιστορικό 
 

Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, διεύθυνση οδός  Βαλαωρίτου 3. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση 
χαρτοφυλακίου χρεογράφων εσωτερικού και εξωτερικού. Η συµµετοχή της Τράπεζας ανέρχεται σε 43,23 %. ∆εδοµένου 
ότι οι µετοχές είναι ανώνυµες δεν είναι γνωστό σε ποιους µετόχους ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό. Το µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ανέρχεται σε 43.030.310 € (29.272.320, ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,47 €) 
 
Η Επενδύσεις Αναπτύξεως Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ιδρύθηκε το 1981 µε κύριο µέτοχο την 
Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. (απορροφηθείσα συνεπεία συγχωνεύσεως από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., έλαβε 
άδεια λειτουργίας µε την µε αριθµό  313/21.05.81 απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής και άδεια σύστασης, µετά από 
έγκριση του καταστατικού της, µε την απόφαση µε αριθµό 18836/1981 της Νοµαρχίας Αττικής (ΦΕΚ 3524/1981) και 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6106/06/Β/86/59. Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της ορίζεται σε πενήντα έτη από τη 
δηµοσίευση της αποφάσεως που εγκρίνει το καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., ήτοι την 14η 
Σεπτεµβρίου 2031. Η Εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά την έννοια του 
Ν.1969/1991, όπως εκάστοτε ισχύει. 
  
Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα, Βαλαωρίτου 3. Τα γραφεία της όµως βρίσκονται στην οδό Κοραή 3 - Αθήνα, σε 
ενοικιαζόµενο χώρο του 5ου ορόφου,  εξοπλισµένο κατάλληλα για την διεκπεραίωση των εργασιών της. ∆ιαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό σε υπολογιστές και εφαρµογές πληροφορικής καθώς και δίκτυο ενηµέρωσης των ελληνικών και 
διεθνών κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών.  
 
Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι: 
Η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.1969/91 «Εταιρείες Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες 
διατάξεις», στις διατάξεις του οποίου υπάγεται η Εταιρεία. Ως κινητές αξίες νοούνται οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα, 
οι τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστοποιητικά καταθέσεων του άρθρου 9 του Α.Ν. 148/1967, τα έντοκα 
γραµµάτια του ∆ηµοσίου και άλλα χρηµατιστηριακά πράγµατα. Η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει, για την εκπλήρωση του 
σκοπού αυτού, µε οποιαδήποτε µορφή συµµετοχής σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, µε την επιφύλαξη των άρθρων 
6 και 7 του Ν.1969/91. 
 
Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 1969/1991 «Περί Εταιρειών Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου και Αµοιβαίων Κεφαλαίων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ως εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
η Εταιρεία υπόκειται στον κώδικα δεοντολογίας Α.Ε.∆.Α.Κ. και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε την 
132/2/19.05.98 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1969/91 η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού, ανά τρίµηνο, πίνακα όλων των 
επενδύσεών της, στον οποίο αναγράφεται το µέσο κόστος και η αγοραία αξία κάθε επένδυσης και δηµοσιεύει, κάθε 15 και 
τέλος του µήνα, τη συνολική και κατά µετοχή λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας σε τρέχουσες τιµές. Η Εταιρεία 
δηµοσιεύει επίσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τις Λογιστικές Καταστάσεις του Α’ τριµήνου, του Α’ εξαµήνου και 
του εννεαµήνου κάθε χρήσης, καθώς και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Επίσης, σύµφωνα µε την µε αρ. 
5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Ετήσιο 
∆ελτίο. 
 
Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας δεν τροποποιήθηκε από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 12/08/1982. 

 
 

 

9.2 Επενδυτική Επιτροπή 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει συγκροτήσει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία καθορίζει την επενδυτική πολιτική της 
Εταιρείας και εξειδικεύει τις στρατηγικές επιλογές και τους στόχους της. Είναι τριµελής και αποτελείται από τον ∆ιευθυντή 
Επενδύσεων της ¨Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.¨ κ. Αριστοτέλη Ε. Παναγιωτάκη, από τον ∆ιευθυντή Επενδυτικών 
Σχέσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Ιωάννη Μ. Τεγόπουλο και από τον Υπεύθυνο Ποσοτικής µεθόδου 
επενδυτικής στρατηγικής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κ. Αχιλλέα Γ. Στογιόγλου.  
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∆εν υφίσταται ασυµβίβαστο των µελών της Επιτροπής Επενδύσεων, µε την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 
8422/98 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

 

9.3 Επενδυτική Πολιτική 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο του µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού της, έχει  επενδύσει τα κεφάλαιά της σε κινητές 
αξίες όπως ορίζονται από τον Ν.1969/1991. 

Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετοχές µη 
εισηγµένες στο Χ.Α., παράγωγα προϊόντα, χρεόγραφα σταθερού εισοδήµατος, µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήρια 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών εξωτερικού, καθώς και µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου καθορίζεται από τον διαχειριστή της εταιρείας σύµφωνα µε τις συµβουλευτικές 
προτάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων, οι οποίες είναι βασισµένες στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στη 
χρηµατιστηριακή αγορά. 

 
 

9.4 Έδρα και Εγκαταστάσεις 
 

Η Εταιρεία εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός Βαλαωρίτου 3. Τα γραφεία της όµως, βρίσκονται στην οδό Κοραή 3 – 
Αθήνα. Η Εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία και για τις ανάγκες λειτουργίας της έχει µισθώσει χώρο 
γραφείων. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία έχει µισθώσει µε το από 1/10/1991 συµφωνητικό, γραφεία στον Ε΄ όροφο επί της 
Κοραή 3 από τους κ.κ. Νιόβης Ν. Γρούσπα, Αθανασίου Ν. Γρούσπα και Ελένης Ν. Γρούσπα, συνολικής επιφάνειας  88,50 
τ.µ., έναντι µηνιαίου µισθώµατος € 1.576,10. Το ανωτέρω συµφωνητικό τροποποιήθηκε, παρατάθηκε και 
αναπροσαρµόστηκε την 16/10/1997. 
 

 

9.5 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατοµµύρια τριάντα χιλιάδες τριακόσια δέκα και 0,4 
(43.030.310,40) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατοµµύρια διακόσιες εβδοµήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι 
(29.272.320) µετοχές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας ενός και 0,47 (1,47) Ευρώ η κάθε µία. 
 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  προέρχεται από: 
 
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ύψους διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000.000) δραχµών, το οποίο ορίστηκε µε το 
καταστατικό της, που δηµοσιεύθηκε στο υπ'αριθµ. 3524/14-5-1981 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας 
της Κυβέρνησης, καταβεβληµένο ολοσχερώς και διαιρούµενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) µετοχές ονοµαστικής 
αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών  η κάθε µία. 
 
Αύξηση ύψους εκατόν εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών κατόπιν της από 23 Οκτωβρίου 1985  αποφάσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, (ΦΕΚ 378/17-2-86) η οποία ελήφθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
ισχύοντος τότε καταστατικού µε την έκδοση εκατόν χιλιάδων (100.000) ονοµαστικών και εκατόν χιλιάδων (100.000) 
ανωνύµων νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε 
µετρητά.  
 
Αύξηση ύψους εκατόν είκοσι εκατοµµυρίων (120.000.000) δραχµών  η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση 
της 11 Μαρτίου 1988 (ΦΕΚ 2942/13-9-98) µε την έκδοση εκατόν είκοσι  χιλιάδων (120.000) ονοµαστικών και εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ανωνύµων νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία και µε τιµή 
διαθέσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχµών, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε  µετρητά.  
 
Αύξηση ύψους διακοσίων  δέκα εκατοµµυρίων (210.000.000)  δραχµών  η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση 
της 6 Μαρτίου 1990 (ΦΕΚ 1968/8-6-90) µε την έκδοση διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) ονοµαστικών και διακοσίων 
δέκα χιλιάδων (210.000) ανωνύµων νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία και µε τιµή 
διαθέσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχµών, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε  µετρητά.  
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Κεφαλαιοποίηση υπάρχοντος αποθεµατικού ύψους εκατόν είκοσι έξι εκατοµµυρίων (126.000.000) δραχµών η οποία 
αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 18 Απριλίου 1991 (ΦΕΚ 3640/27-8-91), µε την έκδοση εκατόν είκοσι έξι 
χιλιάδων (126.000) ονοµαστικών και εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) ανωνύµων νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 
πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία. 
 
Αύξηση ύψους διακοσίων πενήντα δύο εκατοµµυρίων (252.000.000) δραχµών η οποία αποφασίστηκε από την Γενική 
Συνέλευση της 12 Μαρτίου 1992 (ΦΕΚ 1339/11-5-92) µε την έκδοση διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000) 
ονοµαστικών και διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000) ανωνύµων νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων 
(500) δραχµών η κάθε µία και µε τιµή διαθέσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχµών, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε  
µετρητά.  
 
Κεφαλαιοποίηση υπάρχοντος αποθεµατικού ύψους διακοσίων ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων  (201.600.000) 
δραχµών η οποία αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 21 Ιουνίου 1993 (ΦΕΚ 5169/6-9-93), µε την έκδοση 
διακοσίων µίας χιλιάδων εξακοσίων (201.600) ονοµαστικών και διακοσίων µίας χιλιάδων εξακοσίων (201.600) ανωνύµων 
νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία. 
 
Κεφαλαιοποίηση υπάρχοντος αποθεµατικού ύψους εκατόν είκοσι εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων 
(120.960.000) δραχµών η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 Ιουνίου 1995 (ΦΕΚ 5780/9-10-
95), µε την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (120.960) ονοµαστικών και εκατόν είκοσι χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα (120.960) ανωνύµων νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε µία. 
 
Με την από 16 Σεπτεµβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 8830/3-11-99) οι ένα 
εκατοµµύριο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (1.330.560) ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας 
µετετράπησαν σε ανώνυµες. 
 
Αύξηση ύψους δεκατριών δισεκατοµµυρίων τριακοσίων πέντε εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων (13.305.600.000) 
δραχµών η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Οκτωβρίου 1999 (ΦΕΚ 9204/17-11-99) µε 
την έκδοση είκοσι έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων (26.611.200) ανωνύµων νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών και τιµής εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) δραχµών η κάθε µία, που 
καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε µετρητά. Η εκ δραχµών τριάντα εννέα δισεκατοµµυρίων εννιακοσίων δεκαέξι εκατοµµυρίων 
οκτακοσίων χιλιάδων (39.916.800.000) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιον. 
 
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ύψους είκοσι έξι εκατοµµυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ 
και 0,8 (26.418.268,8) δραχµών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση της 24ης Απριλίου 2001 (ΦΕΚ 3000/25-5-2001). Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής κατά 0,9025 δραχµές, ήτοι από 500 σε 500,9025 δραχµές.  
Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας και η ονοµαστική αξία της µετοχής µετατράπηκαν σε Ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 2842/2000. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 
Ηµεροµ. Γ.Σ. Αριθµός 

ΦΕΚ 
Ποσό αύξησης Σύνολο Μετοχικού 

Κεφαλαίου 
Τρόπος 

  σε εκατ 
δρχ. 

σε χιλ. € σε εκατ. 
δρχ. 

σε χιλ. €  

Σύσταση 
17-07-1981  

3524/ 
14-9-81 

200 587 200 587 Αρχικό Κεφάλαιο 

23-10-1985 
(απόφαση 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου) 

378/ 
17-2-1986 

100 293 300 880 Μετρητά 

11-03-1988 2942/ 
13-9-88 

120 352 420 1.233 Μετρητά 

06-03-1990 1968/ 
08-06-90 

210 616 630 1.849 Μετρητά 

18-04-1991 3640/ 
27-08-91 

126 370 756 2.219 Κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών 

12-03-1992 1339/ 
11-05-92 

252 740 1.008 2.958 Μετρητά 

21-06-1993 5169/ 
06-09-93 

202 592 1.210 3.550 Κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών 

26-06-1995 5780/ 
09-10-95 

121 355 1.331 3.905 Κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών 

16-09-1999 8830/ 
03-11-90 

    Μετατροπή 
Ονοµαστικών σε 

Ανώνυµες 
13-10-1999 9204/ 

17-11-99 
53.222 156.192 14.636 42.953 Μετρητά 

24-04-2001 3000/ 
25-05-01 

26 77 14.663 43.030 Κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών 

(µετατροπή σε €) 
ΣΥΝΟΛΟ    14.663 43.030  
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9.6 Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής 
 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και η Λογιστική Αξία της Μετοχής µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού 
30/04/2003 έχουν ως εξής: 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα Ίδια Κεφάλαια, η λογιστική και η εσωτερική αξία της µετοχής 
της Εταιρείας: 

 

Ισολογισµός  Μετασχηµατισµού 30/04/2003 
  σε χιλ. € 
Αριθµός Μετοχών (κοινές ανώνυµες) 29.272.320 
Ονοµαστική αξία µετοχής 1,47 
Μετοχικό Κεφάλαιο  43.030 
∆ιαφορά από  έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 119.166 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων (Ν. 1969/91) (27.771) 
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (77.839) 
Ίδιες Μετοχές  (747) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55.839 
Λογιστική αξία της Μετοχής 1.90 
Συν: Ίδιες Μετοχές 747 
Εσωτερική Αξία της Μετοχής  1,93 

 
  

 

9.7 Μέτοχοι  
 

Κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/10/2003, η µετοχική σύνθεση της εταιρείας είχε 
ως εξής: 
 

Μέτοχοι της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 
την 1.10.2003 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 12.653.928 43,23% 
Eurobank Αµοιβαίο Κεφάλαιο Βράχος   Μεικτό 1.303.630 4,45% 
Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής 1.071.800 3,66% 
Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. 380.000 1,30% 
Λοιποί (<=2%) 13.862.962 47,36% 
ΣΥΝΟΛΟ 29.272.320 100,00% 

 
 
Οι µεταβολές που επήλθαν στη µετοχική σύνθεση της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. (ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 
3%) την τελευταία τριετία, έχουν ως ακολούθως: 
 
Κατά την ηµεροµηνία 2/2/2001, µετά από αγορά και πώληση µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. που 
πραγµατοποίησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. τη χρονική περίοδο 29/12/1999 έως 2/2/2001, η µετοχική 
σύνθεση της εταιρείας είχε ως εξής: 
 
 

Μέτοχοι της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 
την 2.2.2001 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 11.156.578 38,11% 
Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής 1.071.800 3,66% 
Λοιποί (<=2%) 17.043.942 58,23% 
ΣΥΝΟΛΟ 29.272.320 100,00% 
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Κατά την ηµεροµηνία 15/3/2001, µετά από αγορά και πώληση µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε. που 
πραγµατοποίησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. τη χρονική περίοδο 5/2/2001 έως 15/3/2001, η µετοχική σύνθεση 
της εταιρείας είχε ως εξής: 
 
 

Μέτοχοι της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 
την 15.3.2001 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 12.042.498 41,14% 
Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής 1.071.800 3,66% 
Λοιποί (<=2%) 16.158.022 55,20% 
ΣΥΝΟΛΟ 29.272.320 100,00% 

 
 
9.8 Η ∆ιοίκηση  
 
Η εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 7 µέχρι 11 µέλη. Η 
σηµερινή επταµελής σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
30.6.2003 και την 291/30.6.03 απόφαση του ∆.Σ., αριθµεί επτά µέλη και έχει ως εξής: 
 
Παυλίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος ∆.Σ., Γενικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias  
 
Αλεξάκης ∆ηµήτριος του Θεολόγου, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Οικονοµολόγος, Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias  
 
Ανδρουτσοπούλου Μελποµένη του Ιωάννη, Μέλος ∆.Σ., Ιδιωτική Υπάλληλος.   
 
Βασιλαράς Βασίλειος του Γεωργίου, Μέλος ∆.Σ., Οικονοµολόγος. 
 
∆ηµητρακοπούλου Βασιλική του Κυριάκου, Μέλος ∆.Σ., ∆ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias. 
 
Μπαλλής Βύρων του Νικολάου, Μέλος ∆.Σ., Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias  
 
Παναγιωτάκης Αριστοτέλης του Ευθυµίου, Μέλος ∆.Σ., Οικονοµολόγος. 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2003 είναι τριετής και 
ισχύει µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων του έτους 2006. 
 
Στοιχεία Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Ο κ. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, Πρόεδρος του ∆.Σ., είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Πληροφορική. Είναι µέλος του 
∆.Σ. της EFG Eurobank Ergasias A.E., Γενικός ∆ιευθυντής Εργασιών  - Τεχνολογίας & Οργάνωσης αυτής. Είναι Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε., Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Open 24 A.E., 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Hellas On Line Ανώνυµη Εταιρεία Συσκευών & Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνίας, µη εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Logic DIS Α.Ε.  
 
Ο κ. ∆ηµήτριος Θ. Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., είναι Οικονοµολόγος.  
 
Ο κ. Βύρων Ν. Μπαλλής είναι Οικονοµολόγος. Είναι Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias A.E., Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG ΑΕ∆ΑΚ, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Eurobank Cards A.E., Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. 
Ασφαλίσεων Ζωής, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων, Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Open 
24 A.E., Μέλος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Business Services A.E., Μέλος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε., Μέλος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Q-∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών 
Ολικής Ποιότητας Α.Ε.,  Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Unit Bank A.E. και Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της UnitFinance A.E. 
 
Η κα Βασιλική Κ. ∆ηµητρακοπούλου, Μέλος του ∆.Σ., είναι ∆ικηγόρος. 
 



   

     
      
  

182

Η κα Μελποµένη Ι. Ανδρουτσοπούλου, Μέλος ∆.Σ., είναι ∆ιευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων στην εταιρεία Coca Cola 
Τρία Έψιλον. 
 
Ο κ. Βασίλειος Γ. Βασιλαράς, Μέλος ∆.Σ. - εκπρόσωπος του Επικουρικού Ταµείου Ελληνικής Χωροφυλακής είναι 
Οικονοµολόγος. Είναι Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.  
 
Ο κ. Αριστοτέλης Ε. Παναγιωτάκης, Μέλος ∆.Σ., είναι Οικονοµολόγος. 
 
Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τα γραφεία της εταιρείας, Κοραή 3, 10564 Αθήνα.  
 
Κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ούτε είναι 
αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή επαγγέλµατος συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού 
στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχου έκδοσης, στελέχους χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λ.π.  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή 
παρόµοιους σκοπούς, έλαβαν την προβλεπόµενη από το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 έγκριση µε απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.6.03.  
∆εν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις µέχρι και 2ου βαθµού εξ αγχιστείας µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πάγια τακτική της Εταιρείας είναι να µην αµείβονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ανήκουν στον Όµιλο της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για την ιδιότητά τους αυτή. Ειδικότερα για τη χρήση του 2002 δεν δόθηκε αµοιβή για 
κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται από δύο υπογραφές, µία πρώτη και µία δεύτερη, τιθέµενες πάντοτε από κοινού. 
∆ικαίωµα πρώτης υπογραφής έχουν ο κ. Αριστοτέλης Ε. Παναγιωτάκης, ∆ιευθυντής Επενδύσεων και ο κ. Παναγιώτης Μ. 
Κυριαζής, Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών. ∆ικαίωµα δεύτερης υπογραφής έχουν ο κ. ∆ηµήτριος Θ. Αλεξάκης, 
Αντιπρόεδρος και ο κ. ∆ηµήτριος Π. Ματθαίου, υπάλληλος, για όλες ανεξάρτητα τις συναλλαγές της Εταιρείας και για 
οποιοδήποτε θέµα για το οποίο δεν απαιτείται συλλογική απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της 1/10/2003, καθώς και τα διευθυντικά  στελέχη δεν κατείχαν 
µετοχές της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 
 
Εποπτεία και Έλεγχος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισµό σκοποί του οποίου είναι:  

Η παροχή ενός εγχειριδίου στα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση (management) της εταιρείας για την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους, στο πλαίσιο που διαγράφει η ισχύουσα νοµοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας, τηρώντας τις αρχές 
δεοντολογίας που ισχύουν για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. 

Η διασφάλιση της επίγνωσης, από τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία, σε κάθε επίπεδο, των 
υποχρεώσεων που τίθενται ως προς τη συµπεριφορά τους, κατά τρόπο ώστε αυτές οι υποχρεώσεις να τηρούνται σε κάθε 
περίπτωση. 

Η οµοιόµορφη εφαρµογή των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων από τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
στην εταιρεία, ως προς τους κανόνες συµπεριφοράς. 

Η απόδειξη της ύπαρξης ειδικών κανόνων συµπεριφοράς των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία, 
κατά τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η τήρηση των νοµοθετικών  ή κανονιστικών διατάξεων που 
καθιερώνουν την απαγόρευση ορισµένων πράξεων. 

Η διασφάλιση της έγκαιρης δηµοσιοποίησης πληροφοριών ή γεγονότων που επέρχονται στη σφαίρα της δραστηριότητας 
της εταιρείας, δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία δύνανται, λόγω των επιπτώσεών τους στην περιουσιακή ή 
οικονοµική της κατάσταση ή στη γενική πορεία των υποθέσεών της, να προκαλέσουν σηµαντική διακύµανση των τιµών 
των µετοχών της. 

Η συµβολή στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας και της φήµης της εταιρείας, µε τη θεσµοθέτηση ειδικών διαδικασιών 
ελέγχου της συναλλακτικής συµπεριφοράς των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την φροντίδα για την επάρκεια του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας, στον οποίο σύµφωνα 
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας έχει ανατεθεί ο καθηµερινός έλεγχος για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης 
της Εταιρείας ως προς τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης την φροντίδα για την επάρκεια και καταλληλότητα των υιοθετούµενων από την 
Εταιρεία διαρκών µηχανισµών ελέγχου, µε γνώµονα την αποφυγή πράξεων που ενδεχοµένως περιορίζουν την ανεξαρτησία 
που είναι αναγκαία για την καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων του ελεγκτή.  
 
Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας για το χρονικό διάστηµα από 11/9/1998 µέχρι 1/8/1999 ήταν ο κ. Βασίλειος 
Βελονάκης, από 2/8/1999 µέχρι 30/6/2001 ήταν η κα Μαρία Παπαδοπούλου, από 1/7/2001 µέχρι 31/12/2001 ήταν ο κ. 
Τουνζάι Εµφεντίογλου, από 1/1/2002 µέχρι 30/06/2002 ήταν η κα. Ελένη Πολιτάκη και από 2/7/2003 µέχρι 24/2/2003 ήταν 
η κα Αγλαϊα Παυλάτου. Από την 25/2/2003 µέχρι και σήµερα είναι η κα Νικολέττα Τροµπούκη, όπως έχει γνωστοποιηθεί 
από την Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε σχετική επιστολή την 26/2/2003.  
 
Ο εσωτερικός ελεγκτής, έχει πλήρη αυτονοµία και ανεξαρτησία, έχει πρόσβαση στα εν γένει στοιχεία της Εταιρείας και 
αναφέρεται απ’ ευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και ενηµερώνει έγγραφα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλά 
και έκτακτα κατά την κρίση του.  
 
Στο πεδίο άσκησης και εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου εµπίπτουν η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, το λογιστήριο 
της Εταιρείας, και η διαπίστωση περί της επάρκειας και καταλληλότητας των µέσων που διατίθενται για την διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και την άρτια λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών, των διαδικασιών δηµοσιεύσεων, διαφηµίσεων, 
ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης των µετόχων. Αρµοδιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι, επίσης, η διαπίστωση της 
τήρησης των κανόνων νοµιµότητας και δεοντολογικής ορθότητας οποιασδήποτε ενέργειας, διαδικασίας ή πρακτικής, η 
εξακρίβωση τυχόν λειτουργικών αδυναµιών των εφαρµοζόµενων πρακτικών ή διαδικασιών.  
 

 

 

9.9 ∆ιαχείριση 
 
Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, έχει ανατεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στον ∆ιευθυντή Επενδύσεων 
και ∆ιαχειριστή της Εταιρείας κ. Αριστοτέλη Ε. Παναγιωτάκη ενώ η Επενδυτική Επιτροπή έχει µόνον συµβουλευτικό 
χαρακτήρα. 
 

9.10 Θεµατοφύλακας 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 1969/1991, οι κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου εσωτερικού της Εταιρείας 
φυλάσσονται στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε µε την οποία είχε υπογραφεί η από 7 Απριλίου 2000 σχετική 
σύµβαση θεµατοφυλακής αορίστου χρόνου.  
 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενεργεί ως θεµατοφύλακας αναλαµβάνοντας  να φυλάσσει όλες τις κινητές αξίες 
της Εταιρείας που παραδίδονται στην Τράπεζα. Εάν αντικείµενο της κατάθεσης αποτελούν άυλες κινητές αξίες  ο 
θεµατοφύλακας πιστοποιεί την αντιστοιχία των αξιών αυτών και των σχετικών εγγραφών στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων. Πλην της θεµατοφυλακής, η Τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εισπράττει µερίσµατα για λογαριασµό 
της Εταιρείας , όπως επίσης να καταβάλλει χρήµατα για λογαριασµό της σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου εταιρειών 
επί µετοχών των οποίων έχει επενδύσει η Εταιρεία. Επίσης κατόπιν εντολών συµµετέχει για λογαριασµό της στο κεφάλαιο 
νέο-εισαγόµενων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών.   
Ως Χειριστής του λογαριασµού της Εταιρείας στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ο θεµατοφύλακας έχει την υποχρέωση να 
ενηµερώνει την Εταιρεία για κάθε γεγονός που αφορά στις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου για το οποίο λαµβάνει γνώση. 
 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε παρέχει τις υπηρεσίες θεµατοφυλακής έναντι αµοιβής ύψους 0,04% επί της 
τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου εσωτερικού και 0,9% επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου εξωτερικού 
υπολογιζόµενη και στις δύο περιπτώσεις στην αξία που έχει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας την τελευταία ηµέρα κάθε 
µήνα, πληρωτέα στο τέλος κάθε µήνα. 
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9.11 Συµβάσεις 
 

     9.11.1 Πίνακας Συµβάσεων 
 

Είδος Σύµβασης Ηµεροµηνία 
Σύµβασης 

∆ιάρκεια 
Σύµβασης 

Αντισυµβαλλόµενος  Αµοιβή 

 
 
Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής 

 
 

7/4/2000 

 
 

Αορίστου 
Χρόνου 

 
 
Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias A.E. 

0,04% επί της αξίας του 
χαρτοφυλακίου εσωτερικού 
και 0,9 % επί της αξίας του 
χαρτοφυλακίου εξωτερικού 
υπολογιζόµενη και στις 
δύο περιπτώσεις στην 
αξία που έχει το 
χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας την τελευταία 
ηµέρα κάθε µήνα, 
πληρωτέα στο τέλος κάθε 
µήνα.  

Παροχή 
χρηµατοοικονοµικών 
αναλύσεων για εταιρείες 
εισηγµένες στο ΧΑΑ ή σε 
οποιαδήποτε άλλη 
αναγνωρισµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά.  

 
27/9/2000 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

EFG Telesis Finance 
Α.Ε.Π.Ε.Υ 

0,8% επί του καθαρού 
ενεργητικού της ΕΠΑΝ 
υπολογιζόµενη στην µέση 
τιµή ενεργητικού που έχει 
το χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας ανά µήνα 
πληρωτέα στο τέλος κάθε 
µήνα, καθώς και αµοιβή 
υπεραπόδοσης 20% επί 
της διαφοράς της 
απόδοσης του 
χαρτοφυλακίου της 
ΕΠΑΝ µείον την απόδοση 
FTSE ASE 20, εφ’ όσον η 
απόδοση είναι θετική  

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ και 
Εκκαθάριση Συναλλαγών 
επί Παραγώγων Προϊόντων  

 
15/4/1999 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

EFG Eurobank 
Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

0,25 % επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 
FTSE 20 (FUTURES) 
6 E ΕΚΚ/ΣΗ 
6 E TRADERS 
FTSE 40 (FUTURES) 
6 E ΕΚΚ/ΣΗ 
6 E TRADERS 
FTSE 20(OPTIONS) 
3,07 E ΕΚΚ/ΣΗ 
3,07 E TRADERS 
FTSE 40(OPTIONS) 
3,07 E ΕΚΚ/ΣΗ 
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3,07 E TRADERS 
ΣΜΕ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 
0,10 % επί την αξία 
συµβολαίου ΕΚΚ/ΣΗ 
0,10 % επί την αξία 
συµβολαίου TRADERS  
STOCK LENDING 
1,5 E ΕΚΚ/ΣΗ 
1,5 Ε TRADERS  

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
17/4/2000 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Κύκλος Χρηµατιστηριακή 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,25% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
17/4/2000 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Π. & Κ. Χρηµατιστηριακή 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,25% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
15/6/2000 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Ν. ∆εβλέτογλου 
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,25% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
17/5/2002 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Marfin Ελληνική 
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,20% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο εξωτερικό 

 
9/8/2002 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Marfin Private  
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,35% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
27/6/2002 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
Γ.Α. Περβανάς Α.Χ.Ε. 

0,25% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
10/11/1998 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
Ν. Χρυσοχοϊδης Χ.Α.Ε. 

0,25% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ και 
Εκκαθάριση Συναλλαγών 
επί Παραγώγων Προϊόντων  

 
9/7/2002 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

Proton Χρηµατιστηρική  
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

0,15% επί της καθαρής  
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο  
FUTURES 
FTSE 20  3   E  TRADERS 
FTSE 40 1,5  E  TRADERS 
STOCK FUTURES 
0,25 % επί αξία του 
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συµβολαίου TRADERS 
OPTIONS 
FTSE 20 1%  επί του 
premium (min 3 E) 
TRADERS 
FTSE 40 1%  επί του 
premium (min 2 E) 
TRADERS 
STOCK LENDING 
5%  επί του εσόδου 
TRADERS 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο ΧΑΑ  

 
9/1/2002 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
Ν. Σάρρος  Χ.Α.Ε. 

0,20% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο εξωτερικό 

 
30/3/2001 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
PaineWebber  

0,50% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο εξωτερικό 

 
30/3/2001 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
UBS Warburg 

0,30% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Εκτέλεση χρηµατ/κών 
συναλλαγών στο εξωτερικό 

 
14/5/2003 

 
Αορίστου 
Χρόνου 

 
Citigroup  

0,30% επί της καθαρής 
αξίας συναλλαγής, όπως 
αναγράφεται στο 
πινακίδιο 

Ενοικίαση γραφείων 16/10/1997 16/10/2003 Νιόβη Ν. Γρούσπα, 
Αθανασίου Ν. Γρούσπα, 
Ελένη Ν. Γρούσπα 

€ 1.576,10 (µηνιαίως) 

Πρόγραµµα Τεχνικής 
Ανάλυσης  

01/01/2003 30/06/2003 Effect (Super Charts)  € 180,00  

Πρόγραµµα Λογιστικό - 
Συντήρηση 

05/11/2002 Αορίστου 
Χρόνου 

 

AIS (Advanced Information 
Serviceς) Α.Ε. 

€ 2.900 (ετησίως) 
 

 
Μίσθωση Αυτοκινήτου  

 
20/09/1999 

 
20/09/2004 

Olympic  Εµπορικαί και 
Τουριστικαί Επιχειρήσεις 
Α.Ε. (AVIS Rent a Car)  

 
€ 955,78 (µηνιαίως) 

Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  

15/01/2001 Αορίστου 
χρόνου 

Λαζαρίδου Αριστοθέα  
(Χηµικός Μηχανικός )  

 
€ 70,12 (µηνιαίως) 

Παροχή υπηρεσιών Reuters  26/01/1996 Αορίστου 
χρόνου 

Reuters A.E.  € 1.339,46 (µηνιαίως) 

Οµαδικό Συνταξιοδοτικό 
Πρόγραµµα  

01/11/1999 Αορίστου 
χρόνου 

ALICO AIG LIFE   € 7.091,74 (ετησίως) 

Οµαδικό Πρόγραµµα 
Ιατροφαρµακευτικής 

01/11/1999 Αορίστου 
χρόνου 

ALICO AIG LIFE   Η αµοιβή αυτής της 
σύµβασης είναι ανάλογη 
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Περίθαλψης   µε τα πραγµατοποιηθέντα 
ιατρικοφαρµακευτικά 
έξοδα των υπαλλήλων της 
εταιρείας  

Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  01/09/1999 Αορίστου 
χρόνου 

ALICO AIG LIFE   € 83,56 (µηνιαίως) 

Συµβόλαιο Interamerican 
Βοηθείας Οµίλου Τράπεζα 
EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 01/01/2000 Αορίστου 
χρόνου 

Interamerican Βοηθείας € 51,36 (ετησίως) 

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού  

27/05/2002 Αορίστου 
χρόνου 

EFG Ασφαλιστική ΑΕΓΑ  € 55,56 (ετησίως) 

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 
Περιουσίας   

02/05/2002 Αορίστου 
χρόνου 

EFG Ασφαλιστική ΑΕΓΑ  € 15,22 (ετησίως) 

Σύµβαση δανεισµού 
υπαλλήλου Παναγιώτη 
Κυριαζή   

27/09/1999 Αορίστου 
χρόνου 

Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.  

Ο µηνιαίως µισθός του 
υπαλλήλου + ΦΠΑ  

Σύµβαση δανεισµού 
υπαλλήλου ∆ηµήτριου 
Μαυρώνη   

03/01/2000 Αορίστου 
χρόνου 

Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.  

Ο µηνιαίως µισθός του 
υπαλλήλου + ΦΠΑ  

Σύµβαση δανεισµού 
υπαλλήλου Νικολέτας 
Τροµπούκη   

25/02/2003 24/08/2003 Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.  

Ο µηνιαίως µισθός του 
υπαλλήλου + ΦΠΑ  

 
 
 

9.11.2 Αναλυτική Περιγραφή  Συµβάσεων 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
(1) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 17/04/2000 
Αντισυµβαλλόµενος: ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(2) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 17/04/2000 
Αντισυµβαλλόµενος : Π. & Κ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(3) 
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Ηµεροµηνία σύναψης: 17/05/2002 
Αντισυµβαλλόµενος : MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,20% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(4) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 15/06/2000 
Αντισυµβαλλόµενος : Ν. ∆ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(5) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 27/06/2002 
Αντισυµβαλλόµενος : Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΧΕ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο, ελάχιστη προµήθεια 5 € ανά πινακίδιο  
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
 
(6) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 10/11/1998 
Αντισυµβαλλόµενος : Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ XΑE 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(7) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 09/01/2002 
Αντισυµβαλλόµενος : Ν. ΣΑΡΡΟΣ  XΑE 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,20% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
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(8) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 09/08/2002 
Αντισυµβαλλόµενος : MARFIN PRIVATE ΑΕΠΕΥ  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,35% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού Η 
παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την 
παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(9) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 30/03/2001 
Αντισυµβαλλόµενος : PAINEWEBBER  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,50% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού Η 
παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την 
παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
 (10) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 30/03/2001 
Αντισυµβαλλόµενος : UBS WARBURG  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,30% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού Η 
παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την 
παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
 (11) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 14/05/2003 
Αντισυµβαλλόµενος : CITIGROUP 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,30% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού Η 
παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την 
παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
 (12) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 15/04/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ   
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,25% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(13) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 15/04/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: FTSE 20 (FUTURES) 
6 E ΕΚΚ/ΣΗ 
6 E TRADERS 
FT40 (FUTURES) 

FT 40(OPTIONS) 
3,07 E ΕΚΚ/ΣΗ 
3,07 E TRADERS 
ΣΜΕ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 



   

     
      
  

190

6 E ΕΚΚ/ΣΗ 
6 E TRADERS 
FTSE 20(OPTIONS) 
3,07 E ΕΚΚ/ΣΗ 
3,07 E TRADERS 
 

0,10 % επί την αξία συµβολαίου ΕΚΚ/ΣΗ 
0,10 % επί την αξία συµβολαίου TRADERS  
STOCK LENDING 
1,5 E ΕΚΚ/ΣΗ 

1,5 Ε TRADERS 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση αναλαµβάνεται η υποχρέωση έναντι του πελάτη για παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών που συνίστανται στη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών για συναλλαγές επί παραγώγων στο ΧΠΑ 
καθώς και υπηρεσίες εκκαθάρισης µέσω της ΕΤΕΣΕΠ για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιεί ο πελάτης επί παραγώγων 
µε την διαµεσολάβηση της εταιρείας.  
 
 
(14) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 09/07/2002 
Αντισυµβαλλόµενος :  PROTON  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΕΠΕΥ  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,15% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής αναγραφοµένης στο πινακίδιο 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση δίδεται  στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα  εκτέλεσης 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 2396/1996 και 
στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερόµενων όρων. Ως υπηρεσίες εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών θεωρούνται οι 
εν λόγω επί µετοχών, οµολόγων και άλλων τίτλων, η εκτέλεση εντολών αγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και η 
διαβίβαση εντολών για συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές. Η παρούσα σύµβαση δεν αφορά κάποια άλλη επενδυτική 
υπηρεσία και ειδικά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
(15) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 09/07/2002 
Αντισυµβαλλόµενος :  PROTON  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΕΠΕΥ  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή:  FUTURES OPTIONS 
               FTSE 20  3  E  TRADERS  FTSE 20 1%  επί του premium (min 3 E) 
               FTSE 40  3  E  TRADERS  FTSE 40 1%  επί του premium (min 2 E) 
               STOCK FUTURES STOCK LENDING 
               0,25 % επί αξία του συµβολαίου  5%  επί του εσόδου 
Αντικείµενο σύµβασης: Με την παρούσα σύµβαση αναλαµβάνεται η υποχρέωση έναντι του πελάτη για παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών που συνίστανται στη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών για συναλλαγές επί παραγώγων στο ΧΠΑ 
καθώς και υπηρεσίες εκκαθάρισης µέσω της ΕΤΕΣΕΠ για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιεί ο πελάτης επί παραγώγων 
µε την διαµεσολάβηση της εταιρείας.  
 
(16) 
 Ηµεροµηνία σύναψης: 27/09/2000 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,8% ετησίως επί της καθαρής αξίας ενεργητικού υπολογιζόµενη στην µέση τιµή ενεργητικού που έχει το 
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανά µήνα πληρωτέα στο τέλος κάθε µήνα, καθώς και αµοιβή υπεραπόδοσης 20% επί της 
διαφοράς της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της ΕΠΑΝ µείον την απόδοση FTSE ASE 20, εφ’ όσον η απόδοση είναι 
θετική.  
Αντικείµενο σύµβασης: Παροχή χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων για εταιρείες εισηγµένες στο ΧΑΑ ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αναγνωρισµένη χρηµατιστηριακή αγορά.  

(17) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 07/04/2000 
Αντισυµβαλλόµενος :  ΤΡΑΠΕΖΑ  EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E  (ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ) 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 0,04% επί της αξίας του χαρτοφυλακίου εσωτερικού και 0,9 % επί της αξίας του χαρτοφυλακίου εξωτερικού 
υπολογιζόµενη και στις δύο περιπτώσεις στην αξία που έχει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας την τελευταία ηµέρα κάθε 
µήνα, πληρωτέα στο τέλος κάθε µήνα.  
Αντικείµενο σύµβασης: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενεργεί ως θεµατοφύλακας αναλαµβάνοντας  να 
φυλάσσει όλες τις κινητές αξίες της Εταιρείας που παραδίδονται στην Τράπεζα. Εάν αντικείµενο της κατάθεσης αποτελούν 
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άυλες κινητές αξίες  ο θεµατοφύλακας πιστοποιεί την αντιστοιχία των αξιών αυτών και των σχετικών εγγραφών στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων. Πλην της θεµατοφυλακής, η Τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να εισπράττει 
µερίσµατα για λογαριασµό της Εταιρείας, όπως επίσης να καταβάλλει χρήµατα για λογαριασµό της σε περίπτωση 
αυξήσεως του κεφαλαίου εταιρειών επί µετοχών των οποίων έχει επενδύσει η Εταιρεία. Επίσης κατόπιν εντολών 
συµµετέχει για λογαριασµό της στο κεφάλαιο νέο-εισαγόµενων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών. Ως Χειριστής του 
λογαριασµού της Εταιρείας στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ο θεµατοφύλακας έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την 
Εταιρεία για κάθε γεγονός που αφορά στις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου για το οποίο λαµβάνει γνώση. 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
 
(1) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 16/10/1997 
Αντισυµβαλλόµενος :  Νιόβης Ν. Γρούσπα, Αθανασίου Ν. Γρούσπα και Ελένης Ν. Γρούσπα  
∆ιάρκεια σύµβασης: 16/10/2003 
Αµοιβή: 1.576,10 € µηνιαίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Παροχή υπηρεσιών σε θέµατα τεχνικής ανάλυσης. 
 
 
 (2) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 01/01/2003 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFFECT (Super Charts)  
∆ιάρκεια σύµβασης: 6 µήνες  
Αµοιβή: 180,00 €  
Αντικείµενο σύµβασης: Παροχή υπηρεσιών σε θέµατα τεχνικής ανάλυσης. 
 
 (3) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 05/11/2002 
Αντισυµβαλλόµενος :  AIS (Advanced Information Services) Α.Ε. 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου  
Αµοιβή: 2.900,00 € ετησίως 
Αντικείµενο σύµβασης: Πρόγραµµα λογιστικό – Συντήρηση προγράµµατος  
 
(4) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 20/09/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  Olympic Εµπορικαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις  A.E. (AVIS Rent a Car) 
∆ιάρκεια σύµβασης: 20/09/2004 
Αµοιβή: 955,78 € µηνιαίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Μίσθωση του αυτοκινήτου υπ’ αριθµόν ΥΧΗ 7920 τύπου Audi.        
 
(5) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 26/01/1996 
Αντισυµβαλλόµενος :  REUTERS A.E. 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 1.399,46 € µηνιαίως 
Αντικείµενο σύµβασης: Παροχή υπηρεσιών REUTERS 
 
(6) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 15/01/2001 
Αντισυµβαλλόµενος :  Λαζαρίδου Αριστοθέα  (Τεχνικός Ασφαλείας)  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 70,12 € µηνιαίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Παροχή υπηρεσιών σε θέµατα ασφαλείας της εργασίας των απασχολουµένων από την εταιρεία 
προσώπων.       
 
(7) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 01/11/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  ALICO AIG LIFE 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 7.091,74 € ετησίως 
Αντικείµενο σύµβασης: Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα προσωπικού.        
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 (8) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 01/11/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  ALICO AIG LIFE 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: Η αµοιβή αυτής της σύµβασης είναι ανάλογη µε τα πραγµατοποιηθέντα ιατρικοφαρµακευτικά έξοδα των 
υπαλλήλων της εταιρείας  
Αντικείµενο σύµβασης: Οµαδικό Ιατροφαρµακευτικό Πρόγραµµα προσωπικού.        
 
(9) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 01/09/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  ALICO AIG LIFE 
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 83,56 € µηνιαίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Ζωής.        
 
(10) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 01/01/2000 
Αντισυµβαλλόµενος :  Interamerican   
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 51,36 € ετησίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Οµαδικό Πρόγραµµα Άµεσης Ιατρικής Βοηθείας.        
 
(11) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 27/05/2002 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFG Ασφαλιστική ΑΕΓΑ  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 55,56 € ετησίως  
Αντικείµενο σύµβασης: Πρόγραµµα Ασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισµού.        
 
(12) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 02/05/2002 
Αντισυµβαλλόµενος :  EFG Ασφαλιστική ΑΕΓΑ  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: 15,22 € ετησίως  
Αντικείµενο σύµβασης:  Γενική Ασφάλεια Κτιρίου & Περιεχοµένου        
 
(13) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 27/09/1999 
Αντισυµβαλλόµενος :  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: Ο µηνιαίος µισθός του υπαλλήλου + ΦΠΑ  
Αντικείµενο σύµβασης:  Σύµβαση δανεισµού υπαλλήλου  
 
(14) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 03/01/2000 
Αντισυµβαλλόµενος :  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  
∆ιάρκεια σύµβασης: Αορίστου χρόνου 
Αµοιβή: Ο µηνιαίος µισθός του υπαλλήλου + ΦΠΑ  
Αντικείµενο σύµβασης:  Σύµβαση δανεισµού υπαλλήλου  
 
(15) 
Ηµεροµηνία σύναψης: 25/02/2003 
Αντισυµβαλλόµενος :  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  
∆ιάρκεια σύµβασης: 24/08/2003 
Αµοιβή: Ο µηνιαίος µισθός του υπαλλήλου + ΦΠΑ  
Αντικείµενο σύµβασης:  Σύµβαση δανεισµού υπαλλήλου  
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9.12 Συµµετοχές των Μελών ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή / και στο µετοχικό 
κεφάλαιο άλλων εταιριών 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και των 
Κυρίων Μετόχων της (µέτοχοι µε συµµετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας ίση ή µεγαλύτερη του 5%) στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ή / και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%.  
 

 

Μέλη ∆.Σ.   Εταιρεία που Συµµετέχουν Θέση % 
Συµ/χής 

Νικόλαος  Κ. Παυλίδης  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.   Μέλος ∆.Σ. - 
 EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε.   Πρόεδρος ∆.Σ. - 
 Open 24 Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 

 
Hellas On Line Ανώνυµος Εταιρεία 
Εµπορίας Συσκευών & Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνίας 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - 

 Logic DIS Α.Ε. Μη Εκτελεστικό Μέλος 
∆.Σ. - 

∆ηµήτριος Θ. Αλεξάκης  - - - 

Βύρων Ν. Μπαλλής Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.   Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ∆.Σ. - 

 EFG  Α.Ε.∆.Α.Κ.  Πρόεδρος ∆.Σ. - 
 Eurobank Cards A.E. Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε. Ασφαλίσεων 
Ζωής Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 EFG Ασφαλιστική Α.Ε. Γενικών 
Ασφαλίσεων  Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.  Πρόεδρος ∆.Σ. - 
 Open 24 Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. - 
 Τράπεζα Unit Bank Α.Ε. Μέλος  ∆.Σ. - 
 EFG Business Services A.E.  Μέλος  ∆.Σ. - 
 EFG Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε.   Μέλος  ∆.Σ. - 
 UnitFinance A.E. Μέλος  ∆.Σ.  

 Q- ∆ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών 
Ολικής Ποιότητας Α.Ε.  Μέλος  ∆.Σ. - 

Μελποµένη Ι. Ανδρουτσοπούλου - - - 

Βασίλειος Γ. Βασιλαράς  Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου Α.Ε. Μέλος  ∆.Σ. - 

Βασιλική Κ. ∆ηµητρακοπούλου  EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.  Μέλος ∆.Σ. - 
Αριστοτέλης Ε. Παναγιωτάκης - Μέλος ∆.Σ. - 

 
Τα µέλη του ∆.Σ. δεν συµµετέχουν σε άλλες εταιρίες ως µέτοχοι µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% του µετοχικού 
κεφαλαίου, ή ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή / και της ∆ιοίκησης ούτε ασκούν διοικητική επιρροή σε άλλες πλην 
των παραπάνω εταιριών.  
Ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της Εταιρείας και των εταιριών στο 
κεφάλαιο και στην διοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρείας. 
 
Οι συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας EFG Eurobank 
Ergasias A.E., παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8.9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     
      
  

194

9.13 Οργανόγραµµα 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- - - - - - - -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΩΝ

& ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
&

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
&

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άσκηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της, των αποφάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων  των µετόχων της και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και είναι ο κύριος υπεύθυνος της 
Εταιρείας. 
Προτάσεις µακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας. Έκδοση καθοδήγηση και έλεγχος κατευθυντήριων 
οδηγιών στην Επενδυτική Επιτροπή για την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Τακτική ενηµέρωση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επενδυτικών Επιτροπών της Εταιρείας σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο 
της κεφαλαιαγοράς, την διάρθρωση και την αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Εποπτεία ενεργειών σύνταξης 
προϋπολογισµών και έγκρισής τους. Επιλογή διευθυντικών στελεχών, λοιπού προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών και 
διατύπωση σχετικών προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για έγκριση. ∆ιατύπωση προτάσεων διανοµής 
κερδών και κράτησης των απαραίτητων για την λειτουργία και βιωσιµότητα της εταιρείας αποθεµατικών. Εκπροσώπηση 
της εταιρείας. Εποπτεία των ένδικων µέσων της εταιρείας κατά τρίτων και τρίτων κατά της εταιρείας σε συνεργασία µε το 
Νοµικό Σύµβουλο. Εποπτεία διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, συµφωνιών. Συνοµολόγηση και υπογραφή δικαιοπραξιών, 
συµβάσεων και συναλλαγών µε τρίτους και ανάληψη υποχρεώσεων στο όνοµα της εταιρείας σύµφωνα µε σχετικές 
αποφάσεις του ∆.Σ. της Εταιρείας. Έγκριση δαπανών και πληρωµών σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. της 
Εταιρείας. Ανάληψη υποχρεώσεων στο όνοµα της εταιρείας σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρείας. Έγκριση µισθοδοσίας προσωπικού και των καταβαλλόµενων κάθε φορά ποσών της Εταιρείας. Έγκριση των 
διαβιβαζόµενων από το τµήµα Λογιστηρίου εντολών σχετικά µε τα χρεόγραφα της Εταιρείας. Επιλογή στελεχών για 
αντιπροσώπευσή της Εταιρείας σε παρουσιάσεις Γενικών Συνελεύσεων, συµµετοχή σε οµάδες εργασίας της Ένωσης 
Θεσµικών Επενδυτών. 
 
2. ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Εποπτεία και επίλυση νοµικών θεµάτων της εταιρείας. Γνωµοδότηση επί διαφόρων θεµάτων, εποπτεία σε δίκες της 
εταιρείας, σύνταξη πάσης φύσεως συµβάσεις.   

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει σαν κύριο έργο το γενικό, προληπτικό και κατασταλτικό, έλεγχο της λειτουργίας της 
εταιρείας από άποψη εφαρµογής των προβλεπόµενων διαδικασιών και την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για τα σχετικά 
ευρήµατα και διαπιστώσεις, και την κριτική επισκόπηση των πιο πάνω διαδικασιών, όσον αφορά την πληρότητα, επάρκεια 
και καταλληλότητα, ανάλογα µε το αντικείµενο, και τη βοήθεια των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων, µέσω των επισηµάνσεων και 
υποδείξεων του, για την εξασφάλιση εύτακτης και εύρυθµης λειτουργίας. Ελέγχει την ορθή, οµοιόµορφη και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του 
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καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της.  Ελέγχει επίσης την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή 
του παρόντος εσωτερικού κανονισµού.  

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
Αντικείµενο της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασµός των Στόχων και της Επενδυτικής Πολιτικής της 
Εταιρίας. 

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της επενδυτικής επιτροπής, 
εκπονεί και εκτελεί το καθηµερινό πρόγραµµα αγοραπωλησιών  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, στο Χρηµατιστήριο 
Παραγώγων Αθηνών και στα χρηµατιστήρια του εξωτερικού. 

6. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
Παρακολουθεί τον ηµερήσιο τύπο, τη χρηµατιστηριακή αγορά, τα νέα επενδυτικά προϊόντα, την εξέλιξη της αξίας του 
χαρτοφυλακίου της εταιρείας και ενηµερώνει σχετικά τον ∆ιαχειριστή. 
Συλλέγει, κατατάσσει, καταχωρεί και αξιολογεί τα οικονοµικά στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες που παρέχονται από τις 
χρηµατιστηριακές εταιρίες ή από τους συµβούλους της εταιρίας. 
Εκπονεί µελέτες και διενεργεί αναλύσεις, σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά θέµατα που άπτονται των δραστηριοτήτων της 
εταιρίας. 
Συµµετέχει σε ενηµερωτικές συναντήσεις για επενδυτικά προϊόντα 
  
7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών δραστηριοποιείται στη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών της εταιρείας µε 
ορθή τήρηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, στη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, στη διαχείριση ταµειακών 
συναλλαγών, στη παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου και στη σύνταξη προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων, αγορών - 
πωλήσεων, κ.λ.π. 
 
8. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
Κύριο έργο της υπηρεσίας είναι η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, η µέριµνα για τη δηµοσίευσή τους και γενικά η 
λογιστική στήριξη των εργασιών της εταιρείας. Θεωρεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία βιβλία. 
Συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις εξαµηνιαία και τριµηνιαία αποτελέσµατα. Υποβάλλει όπου απαιτείται τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας. Επεξεργάζεται και µεριµνά για τη δηµοσίευση των καταστάσεων και στοιχείων 
που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Χρηµατιστηριακές Αρχές. Καταρτίζει και υποβάλλει στη ∆ιοίκηση βραχυχρόνια 
οικονοµικά αποτελέσµατα. Συντάσσει και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος µηνιαίες και τριµηνιαίες καταστάσεις 
όσον αφορά τις κινήσεις και τη διάρθρωση (τριµηνιαία) του χαρτοφυλακίου εξωτερικού. ∆ιαχειρίζεται ταµειακές 
συναλλαγές, µε βάση τις εγκρίσεις αρµοδίων όπως αυτό προβλέπεται. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες µισθοδοσίας του 
προσωπικού εκτός της εκταµίευσης. Παρακολουθεί τις εξελίξεις που αναφέρονται ή αφορούν µισθολογικά ζητήµατα και 
µεριµνά για την υλοποίησή τους. Εκδίδει βεβαιώσεις προς το προσωπικό και τρίτους.  
Υπεύθυνη για την ενηµέρωση της Βάσης ∆εδοµένων της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών. 

9. ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
Το τµήµα Χαρτοφυλακίου & Υποβοήθησης Θεµατοφυλακή καταγράφει και λογιστικοποιεί σε ηµερήσια βάση τις αγορές 
και πωλήσεις Χρεογράφων. Παρακολουθεί τις λήξεις των τοκοµεριδίων ή και των οµολογιών που βρίσκονται στο 
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. 
Εκτυπώνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε ηµερήσια βάση. Συντάσσει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας για εξωτερική 
χρήση σε τριµηνιαία βάση. Συµφωνεί τα τεµάχια των χρεογράφων µε τον θεµατοφύλακα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

10. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Το τµήµα προϋπολογισµού συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό της εταιρείας µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από 
τη ∆ιοίκηση της εταιρείας. Ελέγχει τη πορεία των πραγµατικών µεγεθών σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και ενηµερώνει 
την ∆ιοίκηση σε τυχόν αποκλίσεις. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό σε τριµηνιαία βάση σύµφωνα µε τα πραγµατικά 
απολογιστικά µεγέθη και τις εκάστοτε προοπτικές. 

 

11.  ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Η εξυπηρέτηση µετόχων συνίσταται στον έλεγχο και τη διανοµή µερίσµατος, τη συλλογή και ταξινόµηση των δελτίων 
(εντύπων) επαφής µε τους µετόχους και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από αυτά, την παροχή 
πληροφοριών για την πορεία της εταιρίας και την βοήθεια προς τον ∆Σ για την συλλογή και ταξινόµηση των 
δικαιολογητικών από τους µετόχους πριν και µετά την διεξαγωγή τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.  
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12. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  
Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων γνωστοποιεί στο κοινό µέσω ανακοινώσεων προς το Χ.Α.Α. κάθε γεγονότος, η 
δηµοσιοποίηση του οποίου αναµένεται να επηρεάσει την αγορά των µετοχών της Εταιρείας. Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει 
µέσω ανακοινώσεων ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών ή φηµών για επικείµενες εξελίξεις της Εταιρείας. Υποβάλει κατάλογο 
των προσώπων όπως ορίζει η απόφαση 5/204/ άρθρο 8 στο τέλος κάθε τριµήνου. Υποβάλλει στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α.Α., τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα όλων των δηµοσιευµένων 
εταιρικών εκδόσεων (Ετήσιο ∆ελτίο, Ενηµερωτικό ∆ελτίο, περιοδικές και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εκθέσεις 
διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών). 
 
13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
Είναι υπεύθυνη για τη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 
της εταιρίας, η συντήρηση των οποίων πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε εταιρείες που έχουν αναλάβει βάσει σχετικών 
συµβάσεων την υποστήριξή τους.  

14. ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΩΝ & ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 
∆ιεκπεραίωση της αλληλογραφίας της ∆ιοίκησης, τηρώντας τα απαραίτητα στοιχεία (πρωτόκολλο) και καλύπτει τις 
ανάγκες δακτυλογράφησης. Προγραµµατίζει, προετοιµάζει και υλοποιεί το πρόγραµµα επαφών της ∆ιοίκησης µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες, το προσωπικό, το κοινό και µε παράγοντες της δηµόσιας ζωής. Μεριµνά για τη σύγκλιση και 
διεξαγωγή των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της 
εταιρείας. Τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο, τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και 
Μετόχων και των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία µε τους µετόχους 
(αποστολή βεβαίωσης και επιταγής µερίσµατος). 
Παραλαµβάνει και τηρεί αρχείο µε διάφορα έγγραφα (π.χ.  αποφάσεις επιτροπής κεφαλαιαγοράς, αποφάσεις 
χρηµατιστηριακών αρχών κ.λ.π.) και µεριµνά για την έγκαιρη διανοµή τους στις καθ’ όλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις - 
Υπηρεσίες. 
Παρέχει διάφορα στοιχεία σε Υπουργεία, οργανισµούς, κ.λ.π., και τρίτους, για χρήση σε τυχόν ελέγχους ορκωτών 
λογιστών, φορολογικών ελεγκτών κ.λ.π. 
Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Απολογισµού των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συνεργασία (αντλώντας στοιχεία) µε 
άλλες υπηρεσίες. Συντάσσει και ανανεώνει την ιστοσελίδα της Εταιρίας. 
 

 

9.14 Προσωπικό 
 
H Εταιρεία απασχολεί 4 άτοµα προσωπικό πλήρως και σε καθηµερινή βάση. 
Για τη χρήση 01/01-31/12/2002 καταβλήθηκαν µισθοί ύψους 162 χιλιάδων ευρώ. 
Για τη χρήση 01/01-30/04/2003 (ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού) καταβλήθηκαν µισθοί ύψους 91 χιλιάδων 
ευρώ. 

 
 2002 2001 2000 1999 1998 
Αριθµός Εργαζοµένων 4* 4* 5 7 7 

 
 

*Η Εταιρεία απασχολεί µε σύµβαση δανεισµού που έχει συνάψει µε  την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. άλλους 
τρεις (3) υπαλλήλους. 
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10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  Α.Ε.Ε.Χ. 
 

10.1 Αποτελέσµατα Χρήσεων 1998-2002    
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(σε  χιλιάδες €) 2002 2001 2000 1999 1998

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 2.175 2.502 4.202 546 369
Κέρδη από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων 240 2.436 6.334 16.378 5.051
Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου 2.415 4.938 10.536 16.924 5.420
Μείον : ∆απάνες ∆ιαχείρισης 
χαρτοφυλακίου 773 973 1.220 375 158

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  32% 19,7% 11,6% 2,2% 2,9%
Μικτά Αποτελέσµατα 1.642 3.965 9.316 16.549 5.262
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  68% 80,3% 88,4% 97,8% 97,1%
Μείον :  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 510 577 512 569 275
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  21,1% 11,7% 4,9% 3,4% 5,1%
Ολικά Αποτελέσµατα 1.132 3.388 8.804 15.980 4.987
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  46,8% 68,6% 83,5% 94,4% 92%
Πλέον : Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα           - 20 7           - 20
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα  71           -           - 12           - 
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων  1.061 3.408 8.811 15.968 5.007
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  43,9% 69% 83,6% 94,3% 92,4%
Μείον : Αποσβέσεις  164 161 164 117 14

Κέρδη προ φόρων 897 3.247 8.647 15.851 4.993
(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  37,1% 65,7% 82,1% 93,7% 92,1%
Μείον : Φόροι χρήσης & λοιποί φόροι  199 252 401 217 38
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και 
λοιπούς φόρους 698 2.995 8.246 15.634 4.955

Μείον : Αµοιβές ∆.Σ.             -                 -                 - 17 23
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και 
Αµοιβές ∆.Σ.  698 2.995 8.246 15.617 4.932

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  28,9% 60,6% 78,2% 92,2% 91%
 

Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου 
 
Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου της χρήσης 2002 ανήλθαν σε €2.175 χιλιάδες έναντι € 2.502 χιλιάδων της χρήσης 2001, 
παρουσιάζοντας µείωση 13,07%. Η ανάλυση των προσόδων χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα: 
 

Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου  Σε χιλιάδες € 
Μερίσµατα µετοχών (εσωτερικού & εξωτερικού) 1.765 
Τόκοι οµολόγων (εσωτερικού & εξωτερικού) 318 
Τόκοι από REPOS  92 
Σύνολο 2.175 

 
Αγοραπωλησίες Χρεογράφων 
 
Τα κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων της χρήσης 2002 ανήλθαν σε € 240 χιλιάδες έναντι € 2.436 χιλιάδων της χρήσης 
2001, παρουσιάζοντας µείωση 90,1%. 
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∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου 
 
Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ύψους € 773 χιλιάδες µειώθηκαν κατά 20,5% σε σχέση µε το 2001 που ανήλθαν σε 
€ 973 χιλιάδες. Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για τη χρήση 2002 αναλύονται ως εξής: 
 

∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Σε χιλιάδες € 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 158 
Φόροι - Τέλη 49 
Σύµβουλοι ∆ιαχείρισης EFG Telesis Finance  566 
Σύνολο 733 

 
 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ύψους € 510 χιλιάδες µειώθηκαν κατά 11,6%σε σχέση µε το 2001 που ανήλθαν σε € 577 
χιλιάδες . Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τη χρήση 2002 αναλύονται ως εξής: 
 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας Σε χιλιάδες € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 181 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 137 
Παροχές τρίτων 60 
∆ιάφορα Έξοδα 132 
Σύνολο 510 

 
 

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων 
 
Η εταιρεία τη χρήση 2002 πραγµατοποίησε κέρδη ύψους € 897 χιλιάδες έναντι κερδών € 3.247 χιλιάδων τη χρήση 2001. 
 
 

10.2 ∆ιάθεση Αποτελεσµάτων 1998-2002 

 
Η διάθεση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τις χρήσεις 1998-2002 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας ∆ιάθεσης (σε χιλ.€) 2002 2001 2000 1999 1998
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων  897 3.247 8.647 15.851 4.993

Πλέον : Αποθεµατικά Ν.1969/91  0 0 6.822 0 0

Μείον : Ζηµίες αποτίµησης χαρτοφυλακίου χρήσης  0 (29.271) (66.986) 0 0

Μείον : Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων  (78.194) (51.918) 0 0 0

Μείον: Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί Φόροι (199) (252) (401) (217) (38)
Ζηµίες / Κέρδη προς ∆ιάθεση (77.496) (78.194) (51.918) 15.634 4.955

Μέρισµα 0 0 0 12.886 1.953
Αφορολόγητα αποθεµατικά από χρεόγραφα 
(Ν.1969/91) 0 0 0 2.731 2.979

Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0 17 23
Σύνολο (77.496) (78.194) (51.918) 15.634 4.955
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10.3 Ισολογισµοί Χρήσεων 1998-2002 
 
            (σε χιλιάδες €) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2002 2001 2000 1999 1998

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 207 363 518 417 9

Ενσώµατα πάγια 72 56 40 45 40

Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 44 35 30 35 26

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 28 21 10 10 14

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 3 14 11 12 1

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 31 35 21 22 15

Απαιτήσεις 12 235 76 116 108

Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 55.171 78.032 107.380 46.853 12.020

∆ιαθέσιµα 4.572 4.835 2.139 156.006 190

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 59.755 83.102 109.595 202.975 12.318

Μεταβατικοί  Λογαριασµοί Ενεργητικού 165 178 479 188 46

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 43.030 42.953 42.953 3.905

∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο 119.166 119.166 119.243 119.243 2.099

Αποθεµατικά Κεφάλαια 0 0 0 6.823 4.093

∆ιαφορά από αποτίµηση χρεογράφων (23.992) 0 (51.918) 0 0

Αποτελέσµατα εις Νέον (77.496) (78.194) 0 0 0

Ίδιες Μετοχές  (747) (673) 0 0 0

Ίδια Κεφάλαια 59.961 83.329 110.278 169.019 10.097

Προβλέψεις 10 8 8 14 11

Φόροι – Τέλη 96 125 188 194 27

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4 4 21 52 6

Μερίσµατα Πληρωτέα 34 38 41 12.934 1.973

Πιστωτές ∆ιάφοροι 51 171 74 21.372 271

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 185 338 324 34.552 2.277

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2 3 3 17 3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.158 83.678 110.613 203.602 12.388
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Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1998-2003 
(σε χιλ. €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΓΙΟΥ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.97 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

1.1.97-
30.04.2003 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
30.04.2003

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31.12.97 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
(MΕΙΩΣΕΙΣ) 

1.1.98-
30.04.03 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΒ. 
ΑΞΙΑ 

30.4.03 

ΑΝΑΠΟΣΒ. 
ΑΞΙΑ 

30.04.03 
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ               
Λοιπά άυλα πάγια 
στοιχεία 39  738 777 26 596 622 155 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΥΛΩΝ 39 738 278 26 596 622 155 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ 
ΠΑΓΙΑ           
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 40 32 72 25 23 48 24 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 40 32 72 25 23 48 24 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 79 770  849 51 619  670 179

 
 
 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο στις 30.04.2003  των άυλων παγίων στοιχείων αναλύεται ως εξής: 
 
 

  (σε χιλ. €) 
Εξοδα αύξησης κεφαλαίου 155 
Σύνολο 155 

 
 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο στις 30.04.2003  των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού αναλύεται ως εξής: 
 

  (σε χιλ. €) 
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 22 
Μηχανές γραφείου & Λοιπός εξοπλισµός  2 
Σύνολο 24 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 
 
Ποσοστό 94,58% των επενδύσεων της Εταιρείας  ήταν επενδυµένο σε χρεόγραφα, οµόλογα και µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο, µε εξαίρεση τους τίτλους µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως, αποτιµήθηκαν στην 
συνολικά µικρότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους. Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε για τους 
εισηγµένους στο χρηµατιστήριο τίτλους, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον ∆εκέµβριο 2002 και για 
τους µη εισηγµένους η αξία κτήσης τους. Η αρνητική υπεραξία που προέκυψε, ποσού 23.992 χιλ.€ µεταφέρθηκε απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια στο λογ/µο ¨∆ιαφορά αποτίµησης χρεογράφων χρήσης 2002¨ και µείωση ισόποσου της καθαρής θέσης 
της εταιρείας.  
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Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας στις 31/12/02 ήταν τοποθετηµένο στις ακόλουθες κατηγορίες χρεογράφων: 
 

Επενδύσεις σε Χρεόγραφα (σε τιµές κόστους) Σε χιλιάδες € 
Μετοχές Εταιρειών εισηγµένες εσωτερικού 72.913 
Μετοχές Εταιρειών µη  εισηγµένες εσωτερικού  296 
Μετοχές Εταιρειών εισηγµένες Εξωτερικού 3.219 
Οµόλογα 3.282 
Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού / Εξωτερικού 200 
Σύνολο 79.910 

 
 
Σηµείωση : Παραθέτουµε αναλυτικό πίνακα επενδύσεων σε χρεόγραφα στο Παράρτηµα IV 

 
  

Χρεώστες ∆ιάφοροι 
 
Η ανάλυση του λογαριασµού στις 31/12/02 έχει ως εξής: 
 

Χρεώστες ∆ιάφοροι Σε χιλιάδες € 
Προκαταβολή ∆.Σ.  11 
Προκαταβολές προσωπικού 1 
Σύνολο 12 

 
∆ιαθέσιµα 
 
Η ανάλυση του λογαριασµού στις 31/12/02 έχει ως εξής: 
 

∆ιαθέσιµα Σε χιλιάδες € 
Καταθέσεις Όψεως  151 
Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόµισµα 130 
Καταθέσεις REPOS 4.290 
Σύνολο 4.571 

 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ίδια Κεφάλαια 31/12/02 
                 σε χιλ. €       σε εκατ. δρχ.
Αριθµός Μετοχών (κοινές ανώνυµες) 29.272.000 
Ονοµαστική αξία µετοχής (σε €) 1,47 500,90
Μετοχικό Κεφάλαιο   43.030 14.662
∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 119.166 40.605
Αποθεµατικά Κεφάλαια (23.992) (8.175)
Αποτελέσµατα εις νέον (77.496) (26.407)
Ίδιες µετοχές (747) (254)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.961 20.432
Λογιστική αξία της Μετοχής (1) 2,0483 697,95
Μείον: Υποαξία χαρτοφυλακίου κατά την 31/12/2002 2.698 919
Συν: Ίδιες µετοχές 747 254
Εσωτερική Αξία(2) (σε €) 1,9817 675,26
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(1) Η λογιστική αξία της µετοχής προκύπτει από το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθµό των µετοχών. 
(2) Η εσωτερική αξία προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων, της ∆ιαφοράς από αποτίµηση 

χρεογράφων  του χαρτοφυλακίου της 31/12/2002 € 2.697.734,06 και της αξίας των ίδιων µετοχών € 746.989,40 προς 
τον αριθµό των µετοχών. 

 
 

Φόροι – Τέλη 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε φόρους – τέλη. 
 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» ύψους € 52 χιλιάδες αφορά οφειλές σε διάφορες προµήθειες. 
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10.4  Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. σύµφωνα µε τον Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού 30/04/2003   (Απορροφούµενη) 

 
Πίνακας Αποτελεσµάτων  30/04/2003 

(σε χιλ. ευρώ) 30/04/2003 
Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 106 
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 17 
Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου 123 
Μείον: ∆απάνες ∆ιαχείρισης χαρτοφυλακίου 154 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου) 125,2% 
Μικτά Αποτελέσµατα (31) 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)                     - 
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 196 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)  159,3% 
Ολικά Αποτελέσµατα (227) 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)                     - 
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  7 
Ζηµίες προ αποσβέσεων και φόρων (234) 

(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)                      - 
Μείον: Αποσβέσεις 56 
Ζηµίες προ φόρων (290) 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)                      - 
Μείον: Φόροι χρήσης & λοιποί φόροι 53 
Ζηµίες µετά από φόρους και λοιπούς φόρους (343) 
(% επί των εσόδων χαρτοφυλακίου)                      - 
Μείον : Αµοιβές ∆.Σ.                       - 
Ζηµίες µετά από φόρους  (343) 
(% στο Σύνολο Εσόδων χαρτοφυλακίου)                     - 

 
Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού 30/04/2003 

 
(σε χιλ. ευρώ) 30/04/2003 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Αναπόσβεστα  Έξοδα Εγκατάστασης 155 
Ενσώµατα πάγια 72 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 47 
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 24 
Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις  3 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 27 
Απαιτήσεις 55 
Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 51.263 
∆ιαθέσιµα 4.468 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 55.786 
Μεταβατικοί  Λογαριασµοί Ενεργητικού 210 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.178 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 
∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο 119.166 
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Αποθεµατικά Κεφάλαια (27.771) 
∆ιαφορά από αποτίµηση χρεογράφων / Ζηµίες εις νέον (77.839) 
Ίδιες µετοχές (747) 
Ίδια Κεφάλαια 55.839 
Προβλέψεις 10 
Φόροι – Τέλη 10 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 5 
Μερίσµατα Πληρωτέα 33 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 226 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων  Υποχρεώσεων 274 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί  Παθητικού 55 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    56.178 

 
∆εν υπάρχουν  σηµειώσεις της εταιρείας επί του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού 30/4/2003. 
 

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού 30/4/2003  
του κου Γιάγκου Χαραλάµπους της KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

 
Ελέγξαµε τον ανωτέρω Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 30 Απριλίου 2003 και τα αποτελέσµατα της περιόδου από 
1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2003, της ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.  Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 και των άρθρων 68 έως 77 του 
Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, τις διατάξεις του Κ.Ν. 1969/1991 περί Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων, 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Επ. Κεφαλαιαγοράς, κλπ. και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των 
αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα 
βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 
ζητήσαµε.  Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται 
στην παρακάτω παρατήρησή µας Aριθµός 1.  ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην παρακάτω παρατήρηση Αριθµός 2.  Από τον έλεγχό µας προέκυψαν 
τα εξής: 
1. Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 2992/2002 καταχώρησε στα Ίδια Κεφάλαια ποσό ΕΥΡΩ 3 779 088 
που αντιπροσωπεύει τη ζηµιά αποτίµησης του χαρτοφυλακίου χρεογράφων της 30 Απριλίου 2003 και δεν επιβάρυνε τη 
ζηµιά της περιόδου.  Κατά συνέπεια η ζηµιά περιόδου είναι µειωµένη κατά το ποσό αυτό. 
2. Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 2992/2002 αποτίµησε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα, µε εξαίρεση 
τις επενδύσεις σε µη εισηγµένες σε χρηµατιστήρια µετοχές, σε τιµές της 30 Απριλίου 2003.  ∆εν είµαστε σε θέση να 
εκτιµήσουµε το ποσό της διαφοράς που θα προέκυπτε εάν η Εταιρεία αποτιµούσε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα µε βάση το 
άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920, διότι δεν µας παρασχέθηκε ο σχετικός υπολογισµός. 
Κατά τη γνώµη µας ο ανωτέρω Ισολογισµός Μετασχηµατισµού και τα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 30 Απριλίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα 
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2003, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών 
αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η Εταιρεία στην 
προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παρατήρησή µας Αριθµός 2. 
 
Ανάλυση  Οικονοµικών Στοιχείων µε 30/04/2003 
 
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου 
Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου τη χρήση 01/01-30/04/03 (ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού) ανήλθαν σε € 106 
χιλιάδες .Η ανάλυση των προσόδων χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα: 
 

 (σε χιλιάδες €) 
Μερίσµατα µετοχών (εσωτερικού & εξωτερικού) 47 
Τόκοι οµολόγων (εσωτερικού & εξωτερικού) 24 
Τόκοι από REPOS 35 
Σύνολο 106 
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Αγοραπωλησίες Χρεογράφων 
Τα κέρδη από αγοραπωλησία χρεοχράφων τη χρήση 01/01-30/04/03 (ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού) ανήλθαν 
σε € 17 χιλιάδες και αφορούν κέρδη από αγορ/σίες µετοχών  εσωτερικού και εξωτερικού και κέρδη από συναλλαγές σε 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (FUTURES). 
 
∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου 
Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ύψους € 154 χιλιάδες για τη χρήση 01/01-30/04/03 (ηµεροµηνία ισολογισµού 
µετασχηµατισµού)  αναλύονται ως εξής: 

          (σε χιλιάδες € )            
∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτ/κίου 30/04/2002 

Αµοιβή συµβούλων διαχείρισης  142 
Φόροι – Τέλη 1 
∆ιάφορα Έξοδα 11 

Σύνολο 154 
 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ύψους € 252 χιλιάδες για τη χρήση 01/01-30/04/03 (ηµεροµηνία ισολογισµού 
µετασχηµατισµού) αναλύονται ως εξής: 
 

                                                                                                          (σε χιλιάδες €)                      
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 30/04/2003 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 100 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 55 
Παροχές τρίτων 26 
∆ιάφορα Έξοδα 15 
Αποσβέσεις 56 
Σύνολο 252 

 
Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων 
 Η εταιρία τη χρήση 01/01-30/04/03 (ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού) πραγµατοποίησε ζηµίες ύψους €290 
χιλιάδες . 
 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Η ανάλυση του λογαριασµού στις 30/04/2003 έχει ως εξής: 

                                       (σε χιλιάδες €) 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 30/04/2003 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ  43 
Προκαταβολή αµοιβών ∆.Σ. 12 
Σύνολο 55 

. 
 

∆ιαθέσιµα 
Η ανάλυση του λογαριασµού στις 30/04/2003 έχει ως εξής: 

                                                                                                              (σε χιλιάδες €) 

∆ιαθέσιµα 30/04/2003 

Καταθέσεις Όψεως  160 

Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόµισµα 128 

Καταθέσεις REPOS 4.180 

Σύνολο 4.468 
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Φόροι – Τέλη 
Το ποσό των 10 χιλιάδων € αναλύεται ως εξής: 

                                                                                                                 (σε χιλιάδες €) 
Φόροι – Τέλη  30/04/2003 
Φόροι αµοιβών προσωπικού 9 
Λοιποί φόροι-τέλη  1 
Φόροι – Τέλη  10 

 
 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» ύψους € 226 χιλιάδες αναλύεται ως εξής: 

 
                                                                                                                   (σε χιλιάδες €) 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 30/04/2003 
Προµηθευτές ∆ιάφοροι 66 
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ  160 
Σύνολο 226 

. 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού  ύψους € 55 χιλιάδες  αναλύεται ως εξής: 
 

                                                                                                                  (σε χιλιάδες €) 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 30/04/2003 
Πρόβλεψη φόρου 3 ‰ επί Μ. Ο. Ενεργητικού   53 
∆ιάφορα έξοδα πληρωτέα 2 

Σύνολο 55 
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10.5 Ανάλυση Αποτελεσµάτων 30/06/2003 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   
(σε χιλιάδες €) 01/01-30/06/2003 01/01-30/06/2002 

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 1.158 1.649 
 
Κέρδη από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων 231 556 

Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου 1.389 2.205 

Μείον : ∆απάνες ∆ιαχείρισης χαρτοφυλακίου  
 

261 
 

425 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

18.8% 
 

19,2% 

Μικτά Αποτελέσµατα 1.128 1.780 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

81.2% 
 

80,8% 

Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
 

241 
 

272 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

17,3% 
 

12,3% 

Ολικά Αποτελέσµατα 887 1.508 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

63.8% 
 

68,4% 
 
Μείον :Ανόργανα Αποτελέσµατα 

 
(10) 

 
(70) 

Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 877 1.438 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

63.1% 
 

65,2% 

Μείον : Αποσβέσεις  
 

83 
 

82 

Κέρδη προ φόρων 794 1.356 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

57.1% 
 

61,5% 

Μείον : Φόρος Ν.2459/1997 
 

84 
 

111 

Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης  710 1.245 

(% επί εσόδων χαρτοφυλακίου)  
 

51.1% 
 

56.4% 
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Έσοδα Χαρτοφυλακίου 
 
Τα κέρδη χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ανέρχονται σε € 1.389 χιλ., εκ των οποίων οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου € 1.158  
χιλ. προέρχονται από µερίσµατα µετοχών σε χρηµατιστήρια ύψους € 1.072 χιλ., τόκους οµολόγων ύψους € 38 και τόκους 
repos ύψους  € 48 χιλ. ενώ τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων € 231 χιλ. προέρχονται από αγοραπωλησίες µετοχών 
και παραγώγων  χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 
 
∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
 
Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας στις 30/06/03 αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 
                  (σε χιλιάδες €) 

Είδος Εξόδου  Έξοδα ∆απάνες Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 111 0 111
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 75 247 322
Παροχές τρίτων 15 0 15
Φόροι - Τέλη 0 4 4
∆ιάφορα Έξοδα 40 10 50
Σύνολο 241 261 502

 
 

 

10.6 Ανάλυση Λογιστικής Κατάστασης Περιόδου 01/01- 30/06/03  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     (σε χιλ.€) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/03 30/06/02 
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ.υπόλ.) 129 285 
Πάγιο Ενεργητικό 75 61 
Μείον: Αποσβέσεις 50 40 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 25 21 
Λοιπές Απαιτήσεις 13 64 
Επενδύσεις σε Χρεόγραφα  52.999 81.290 
∆ιαθέσιµα 4.026 3.180 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 57.038 84.534 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 647 907 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.839 85.747 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 43.030 
Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοι ιδίων κεφαλαίων 13.899 40.973 
Αποτελέσµατα Περιόδου 710 1.245 
Ίδια Κεφάλαια 57.639 85.248 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 198 481 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2 18 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57.839 85.747 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
1. Η εταιρεία "Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.¨ βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την 
Τράπεζα "EFG Eurobank Ergasias A.E.", µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30ης Απριλίου 2003, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20. 
2. Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµήνου 2003 αφορά την περίοδο 1.1.2003 - 30.6.2003. Τα δε 
αποτελέσµατα µετά από φόρους για την περίοδο 1/1/2003 - 30/4/2003, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στον ισολογισµό 
µετασχηµατισµού της 30/4/2003, ανέρχονται σε ζηµίες € 343.280,09. 
3. Οι πράξεις που διενεργούνται από την "Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ." από την 1η Μαΐου 2003 και εφεξής 
θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασµό της Τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias A.E." και θα 
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µεταφερθούν στα βιβλία της τράπεζας µετά την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης στο 
Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. 
4. Η αποτίµηση των χρεογράφων λόγω του ισολογισµού µετασχηµατισµού έγινε µε τις τιµές κλεισίµατος της 30ης 
Απριλίου 2003 και προέκυψε αρνητική υπεραξία € 3.779.088,08 η οποία καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια σε χρέωση του 
λογαριασµού "Ακάλυπτες ζηµίες αποτιµήσεως χρεογράφων", χωρίς να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου. 
5. Η αποτίµηση των χρεογράφων σε τιµές κλεισίµατος της 30.06.2003 ανέρχεται σε € 58.022.944,27 και παρουσιάζει 
υπεραξία € 5.023.903,61 σε σχέση µε την αποτίµηση της 30.04.2003. 
6. Οι τιµές κτήσεως των χρεογράφων απεικονίζονται, όπως διαµορφώθηκαν µετά την αποτίµηση της 30ης Απριλίου 2003 
για τις ανάγκες του ισολογισµού µετασχηµατισµού. Τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων της περιόδου, 
υπολογίστηκαν, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σχηµατισθείσες ακάλυπτες ζηµίες αποτιµήσεως χρεογράφων που προέκυψαν 
κατά την αποτίµηση σε προηγούµενες χρήσεις. Οι προαναφερόµενες ζηµίες είχαν καταχωρηθεί απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια.  
7. Η εσωτερική αξία της µετοχής µε τιµές κλεισίµατος της 30.06.2003 ανέρχεται σε €  2,14. 
8. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.06.2003 ανερχόταν σε τέσσερα (4) άτοµα. 
9. Έχουν γίνει ορισµένες ανακατατάξεις στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης για λόγους συγκρισιµότητας. 
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

          κου Κ.Ριρή της ΠράϊςγουωτερχάουςΚούπερς  
 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 90 Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι 
ανωτέρω εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας  ‘‘ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  Α.Ε.Ε.Χ.’’ που 
καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι την 30η Ιουνίου 2003 , δεν περιέχουν ανακρίβειες ή 
παραλείψεις, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και 
τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές.   
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε.  Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  ∆εν 
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, εκτός από την 
περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση 4. 
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, δεν 
περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και 
οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2003 καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η 
εταιρεία, οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 
 
Ποσοστό 92,94% των επενδύσεων της Εταιρείας ήταν επενδυµένο σε χρεόγραφα. Για τους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο 
τίτλους ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε η τιµή κλεισίµατος 30/06/03.  
 
Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας στις 30/06/03 ήταν τοποθετηµένο στις ακόλουθες κατηγορίες χρεογράφων: 

 

Επενδύσεις σε Χρεόγραφα (σε τιµές κόστους)  
(σε χιλιάδες €) 30/06/2003 

Μετοχές Εταιρειών εισηγµένες εσωτερικού 47.091 

Μετοχές Εταιρειών µη  εισηγµένες εσωτερικού  294 

Μετοχές Εταιρειών εισηγµένες Εξωτερικού 2.184 

Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 287 

Οµόλογα 3.143 

Σύνολο 52.999 
 
 

Σηµείωση : Παραθέτουµε αναλυτικό πίνακα επενδύσεων σε χρεόγραφα στο Παράρτηµα VI 
 
∆ιαθέσιµα 
 
Το 7,06% του ενεργητικού της Εταιρείας στις 30/06/03 ήταν τοποθετηµένο σε διαθέσιµα ως εξής: 
 

∆ιαθέσιµα (σε χιλιάδες €) 30/06/03 

Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ  128 
Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόµισµα 130 
Καταθέσεις REPOS 3.768 
Σύνολο   4.026 

 
 

Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Ο λογαριασµός Λοιπές Απαιτήσεις ανέρχεται σε € 13 χιλιάδες και αναλύεται ως εξής: 
  

Χρεώστες ∆ιάφοροι (σε χιλιάδες €) 30/06/03 

Προκαταβολές ∆.Σ.  13 
Σύνολο  13 
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Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
 
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί συνολικού ποσού € 647 χιλιάδες αναλύονται ως εξής: 

 
 

Μεταβατικοί Λογαριασµοί (σε χιλιάδες €) 30/06/2003 
Μερίσµατα εισπρακτέα µετοχών Χ.Α. 506 
Τόκοι οµολόγων εισπρακτέοι 141 

ΣΥΝΟΛΟ 647 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία- Εσωτερική Αξία  

 
Ίδια Κεφάλαια (σε χιλιάδες €) 30/06/03 
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.030 
Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοι ιδίων κεφαλαίων 13.899 
Αποτελέσµατα Περιόδου 710 
Ίδια Κεφάλαια 57.639 

 
 
 

Λογιστική Κατάσταση 30/6/03 
  σε χιλ. € 
Αριθµός Μετοχών (κοινές ανώνυµες) 29.272.320 
Ονοµαστική αξία µετοχής 1,47 
Μετοχικό Κεφάλαιο  43.030 
∆ιαφορά από  έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 119.166 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων (Ν. 1969/91) (27.771) 
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (77.496) 
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1-30.6.2003 710 
Ίδιες Μετοχές  (747) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 56.892 
Λογιστική αξία της Μετοχής 1.94 
Υπεραξία 30.6.2003 5.024 
Συν: Ίδιες Μετοχές 747 
Εσωτερική Αξία της Μετοχής  2,14 

 
 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ύψους € 198 χιλιάδες   αναλύεται ως εξής: 

 
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες (σε χιλιάδες €) 30/06/2003 

Προµηθευτές 69 
Μερίσµατα πληρωτέα 33 
Λοιπές βραχ/µες υποχρεώσεις 8 
Φόροι-Τέλη 86 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2 
Σύνολο 198 
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Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Μεταβατικοί Λογαριασµοί ύψους € 2 χιλιάδες στις 30/06/2003 αφορά Έξοδα χρήσεως 
πληρωτέα. 
 

 
∆ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου Βάσει Αποτίµησης 31/12/2002, 30/04/2003 και 30/06/2003 

 
 

 31/12/2002 % 30/04/2003 % 30/06/2003 % 

Μετοχές Εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 47.321 81,88% 46.141 81,70% 51.989 83,79%
Μετοχές µη Εισηγµένες 296 0,51% 293 0,52% 293 0,47%
Μετοχές Εξωτερικού 2.096 3,63% 1.994 3,54% 2.292 3,69%
Αµοιβαία 136 0,24% 187 0,33% 302 0,49%
Οµολόγα 3.370 5,83% 3.393 6,00% 3.147 5,07%
∆ιαθέσιµα 4.572 7,91% 4.468 7,91% 4.025 6,49%
Γενικό Σύνολο 57.791 100,00% 56.476 100,00% 62.048 100,00%

 
Σηµείωσεις: 1) Αναλυτικοί πίνακες επενδύσεων σε χρεόγραφα παρατίθονται στα παραρτήµατα  IV, V και VI αντίστοιχα. 
 
                     2) Ο τρόπος αποτίµησης των χρεογράφων της εταιρείας κατά την 31/12/2002 έγινε ως εξής: 

i.  Το συνολικό κόστος κτήσης που εµφανίζεται στον πίνακα επενδύσεων προέκυψε κατά την αποτίµηση του 
χαρτοφυλακίου στο τέλος της χρήσης στη συνολικά χαµηλότερη αξία κτήσης και τρέχουσας κατά την 
οποία προέκυψε ότι η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου (υπολογιζόµενη µε τις µέσες τιµές ∆εκεµβρίου) 
ήταν χαµηλότερη από την αρχική αξία κτήσεως. 

ii. Η αγοραία αξία των χρεογράφων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την χρηµατιστηριακή τιµή της 31.12.2002. 

iii. Σαν αγοραία αξία των µετοχών, οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί ακόµη στο Χρηµατιστήριο για 
διαπραγµάτευση, λήφθηκε η αξία κτήσεως. 

iv. Η αγοραία αξία των µετοχών και οµολόγων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις αναφερόµενες τιµές όπως αυτές απεικονίζονται στα µέσα ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης Reuters και  Bloomberg την 31η  ∆εκεµβρίου 2002. 

v. Η µετατροπή σε ευρώ της αγοραίας αξίας των αξιόγραφων του εξωτερικού, έγινε σύµφωνα µε το  δελτίο 
ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής  Κεντρικής Τράπεζας την 31η  ∆εκεµβρίου 2002. 

 
 3) Ο τρόπος αποτίµησης των χρεογράφων της εταιρείας κατά την 30/04/2003 έγινε ως εξής: 
i. Η αγοραία αξία των χρεογράφων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την χρηµατιστηριακή τιµή της 30ης Απριλίου 2003. 
ii. Σαν αγοραία αξία των µετοχών, οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί ακόµη στο Χρηµατιστήριο για 

διαπραγµάτευση, λήφθηκε η αξία κτήσεως. 
iii. Η αγοραία αξία των µετοχών και χρεογράφων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, 

προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις αναφερόµενες τιµές, όπως αυτές απεικονίζονται στα µέσα ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης Reuters και Bloomberg την 30η Απριλίου 2003. 

iv.  Η µετατροπή σε ευρώ της αγοραίας αξίας των αξιογράφων του εξωτερικού, έγινε σύµφωνα µε το  δελτίο 
ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30η Απριλίου 2003. 

v. Η αγοραία αξία των οµολόγων προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις αναφερόµενες τιµές, όπως αυτές 
απεικονίζονται στα µέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης Reuters και Bloomberg την 30η Απριλίου 2003. 

vi. Η αγοραία αξία των µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την τιµή 
κλεισίµατος την 30η Απριλίου 2003. 

 
4) Ο τρόπος αποτίµησης των χρεογράφων της εταιρείας κατά την 30/06/2003 έγινε ως εξής: 
 
i. Το συνολικό κόστος κτήσης που εµφανίζεται στον πίνακα επενδύσεων προέκυψε µετά την αποτίµηση του 

χαρτοφυλακίου την 30η Απριλίου 2003 σε τρέχουσες τιµές µε τον ισολογισµού µετασχηµατισµού της 
εταιρείας, λόγω συγχώνευσης µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.  

ii. Η αγοραία αξία των χρεογράφων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την χρηµατιστηριακή τιµή της 30.06.2003. 
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iii. Σαν αγοραία αξία των µετοχών, οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί ακόµη στο Χρηµατιστήριο για 
διαπραγµάτευση, λήφθηκε η αξία κτήσεως. 

iv. Η αγοραία αξία των µετοχών και οµολόγων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις αναφερόµενες τιµές όπως αυτές απεικονίζονται στα µέσα ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης Reuters και Bloomberg την 30η Ιουνίου 2003. 

v. Η µετατροπή σε Eυρώ της αγοραίας αξίας των αξιόγραφων του εξωτερικού, έγινε σύµφωνα µε το  δελτίο 
ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής  Κεντρικής Τράπεζας την 30η Ιουνίου 2003. 

 
 

 
 

 
Καθαρή αξία Ενεργητικού και χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής 31/12/2002,  30/04/2003 και 30/06/2003 

 
Ηµεροµηνία Καθαρή αξία 

Ενεργητικού (€) 
Χρηµατιστηριακή τιµή 

της µετοχής (€) 
Συνολική χρηµατ- 
στηριακή αξία (€) 

31/12/2002 58.009.874,66 1,61 47.128.435,00 
30/04/2003 56.585.839,27 1,57 45.957.542,00 
30/06/2003 62.663.268,41 1,96 57.373.747,00 

 
 Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων 
 
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την τελευταία αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Αντληθέντα Κεφάλαια (σε εκατ. δρχ.)  
Ηµεροµηνία 
Γενικής 

Συνέλευσης 
 

 
Αριθµός 
Μετοχών 

 
Τιµή 

∆ιάθεσης 
(δρχ.) 

Σύνολο Αύξηση 
Κεφαλαίου 

 

Αποθ/κό υπέρ το 
άρτιο 

 
13/10/1999 

 
26.611.200 

 
2.000 

 
53.222 

 
13.305 

 
39.917 

 
 

Η διάθεση των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων η οποία έγινε σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
φαίνεται στο παρακάτω πίνακα: 
 

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων 
κεφαλαίων 

∆ιατεθέντα κεφάλαια 
(σε εκατ.δρχ) 

Πρόγραµµα ενηµερωτικού δελτίου 
(σε εκατ.δρχ) 

Μετοχές Εσωτερικού 42.600 42.600 
Χρεόγραφα σταθ.εισοδ.εσωτ. 2.600 2.600 
Μετοχές εξωτερικού 3.900 3.900 
Επενδύσεις σε Repos – Καταθέσεις  4.122 4.122 
Σύνολο 53.222 53.222 

 
 
 
 
 
 


