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Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Alpha Bank, µε αντικείµενο την πρόταση ανάκλησης της συµφωνίας συγχώνευσης µε 

την Eurobank EFG, παρέστη ως εκπρόσωπος της Eurobank ο κ. ∆ηµήτρης Πολίτης, 

γενικός διευθυντής του Τοµέα Στρατηγικής & Επενδύσεων του Οµίλου Eurobank 

EFG. Ο κ. Πολίτης έλαβε το λόγο  και µεταξύ άλλων ανέφερε προς τους µετόχους της 

Alpha Bank: 

 
«Η Eurobank έχει επανειληµµένα εκφράσει δηµόσια τις οικονοµικές και νοµικές 

αντιρρήσεις της σε αυτήν τη µονοµερή αναστροφή της διαδικασίας συγχώνευσης των 

δύο Τραπεζών, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων 

και τις αρµόδιες αρχές.  

 

Όσον αφορά τα περί µεταβολής των οικονοµικών και λοιπών δεδοµένων, οι συνθήκες 

µεταβάλλονται συνεχώς και επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των ελληνικών 

τραπεζών.  Σε καµία δε περίπτωση, η µεταβολή των συνθηκών δεν επηρέασε 

δυσανάλογα την Alpha Bank ή την Eurobank.   

 

Σε κάθε περίπτωση, σ’ ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όπως το σηµερινό, µε βάση ένα 

τέτοιο επιχείρηµα, αυτό δηλαδή της µεταβολής των συνθηκών, δεν θα έπρεπε να 

τηρείται και να υλοποιείται καµία επιχειρηµατική συµφωνία.   

 

Επί της ουσίας, η µαταίωση της συγχώνευσης οδηγεί σε απώλεια σηµαντικών 

συνεργειών που, σύµφωνα µε τις επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις της Alpha Bank και 

της Eurobank µε τη συνδροµή του κοινού εξωτερικού συµβούλου, θα ανέρχονται σε 

€750-800 εκ. ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε €4 δισ. περίπου καθαρή παρούσα 

αξία.  Οι ωφέλειες αυτές αµβλύνουν την επιβάρυνση από το PSI, η οποία ανέρχεται 

σε €5,8 δισ. προ φόρων για την Eurobank και  €4,8 δισ. για την Alpha Bank.  

Εποµένως, οι Μέτοχοι της Alpha Bank (όπως άλλωστε και της Eurobank), θα 

βρίσκονται σε καλύτερη θέση από οικονοµικής απόψεως εάν πραγµατοποιηθεί η 

συγχώνευση, παρά εάν η κάθε τράπεζα πορευθεί µόνη της.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η µαταίωση µιας συγχώνευσης αυτής της εµβέλειας, είναι 

ασύµβατη µε την επιδιωκόµενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα δε, 

αντιστρατεύεται τη συνολική προσπάθεια για επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς 

ανάπτυξης και την έξοδο της Χώρας από την κρίση.» 

 

 

 

 


