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Αθήνα 23 Ιουλίου 2012 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Όµιλος EFG, που κατέχει σήµερα το 44,70% των 

κοινών µετοχών της Eurobank, θα ανακατανείµει µε µεταβίβαση εντός της ηµέρας 

ποσοστό 43,55% στα εννέα νεότερα µέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο 

ίδρυµα µε την επωνυµία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», έτσι ώστε κάθε 

ένας από τους διάδοχους µετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4 %, ενώ ο 

Όµιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%. 

Στo πλαίσιo των πρόσφατων εξελίξεων, οι αρµόδιες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 

έκριναν ότι επιβάλλεται, επί πλέον του διαχωρισµού των δύο οµίλων από πλευράς 

εταιρικής επωνυµίας (Όµιλος EFG – Όµιλος Eurobank), να συντελεστεί και ο σαφής 

διοικητικός, διαχειριστικός και λογιστικός διαχωρισµός τους, που οδηγεί συνεπώς και 

σε ιδιοκτησιακό διαχωρισµό. 

Κατ΄ αποτέλεσµα, η ανωτέρω ανακατανοµή, φυσική και αναµενόµενη εξέλιξη στο 

πλαίσιο της διαδοχής γενεών και της ενηλικίωσης νεότερων µελών της οικογένειας 

Λάτση, επισπεύσθηκε προκειµένου να ικανοποιηθούν οι εποπτικές αρχές.  

Κατά συνέπεια, ο τραπεζικός Όµιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου EFG, ενώ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Οµίλου EFG, 

παραιτούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας και αντιστρόφως το αυτό 

για τα µέλη του Οµίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του Οµίλου EFG.  

Εντός των ηµερών, η Eurobank θα συγκαλέσει ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εκλογή 

νέων µελών.  

Οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραµένουν προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δηµιουργεί η συγκυρία.  Με τη στήριξη των 

εργαζοµένων, των πελατών και των µετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει 

τη θέση της, και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της 

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.  Με ενισχυµένη την κεφαλαιακή βάση και τη 

ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία 

ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, στη στήριξη των πελατών 

της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηµατοδότησης της ελληνικής 

οικονοµίας. 

 


