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  ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ EUROBANK ΚΑΙ 

ALPHA BANK   17/07 19:53 
Τη συμφωνία για τους όρους μεταβίβασης των εργασιών του βουλγαρικού 

καταστήματος της Alpha Bank  στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλ-

γαρία, Eurobank Bulgaria (Postbank), ανακοίνωσαν από κοινού, Alpha Bank 

και Eurobank. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη συναλλαγή περι-

λαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρί-

ας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους 254 εκ. ευρώ, χορηγήσεις συνο-

λικής ονομαστικής αξίας ύψους 410 εκ. ευρώ, καθώς και τις εργασίες 

λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. 

Κατά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα 

διαθέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισ-

σότερους από 3.000 εργαζομένους. 

Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Al-

pha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη 

βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βά-

σης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. 

Μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα 

καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις 

καταθέσεις. 

Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργιες ήδη από 

το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκει-

ας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. 

Σε επίπεδο Oμίλου, η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την 

κεφαλαιακή θέση του Oμίλου της Eurobank. Η Προτεινόμενη Συναλλα-

γή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο 

πλαίσιο επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Alpha Bank σε 

βασικές αγορές. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι πελάτες του Καταστήματος 

της Alpha Bank στην Βουλγαρία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται α-

πρόσκοπτα από το Κατάστημα για το σύνολο των εργασιών που παρέχο-

νται έως σήμερα και στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο 

δίκτυο καταστημάτων της Postbank. 

Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα 

μετά τη συνομολόγηση οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό την αίρεση 

της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2015. 

Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Προτεινόμενη 

Συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citi-

group. 

 

Τα 11 επικουρικά 

Ταμεία που ενοποι-

ούνται την 1η Σε-

πτεμβρίου 

Με την ενοποίηση, 

από την 1η Σεπτεμβρί-

ου, 11 επικουρικών 

ταμείων - ΝΠΔΔ στο 

ΕΤΕΑ, ξεκινά η εφαρ-

μογή του τρίτου Μνη-

μονίου για τις συντά-

ξεις. Την ενοποίηση 

των Ταμείων προβλέ-

πει η πρώτη, μετά τη 

ψήφιση του ν. 4336/15, 

υπουργική απόφαση 

που σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Η» συ-

ντάχθηκε στις 24/8 και 

πρόκειται να δημοσιο-

ποιηθεί στα επόμενα 

24ωρα, έτσι ώστε να 

μην «χαθεί» η προθε-

σμία που προβλέπει η 

συμφωνία της κυβέρ-

νησης με τους θε-

σμούς.  

Στελέχη του ΕΤΕΑ 

εκτιμούν ότι αν δεν 

βρεθούν «ισοδύναμα», 

η μείωση των επικου-

ρικών συντάξεων θα 

φτάσει στο 8% προ-

κειμένου να 

«καλυφθεί» το 

έλλειμμα των 380 εκατ 

ευρώ φέτος.  
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