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Ανακεφαλαιοποίηση ελληνικών
τραπεζών
Χώρα:
Ελλάδα
Αρ. έργου:
48030
Επιχειρηματικός τομέας:
Τομέας:
Ιδιωτικός
Περιβαλλοντική κατηγορία:
FI
Στοχευόμενη ημερομηνία διοικητικού συμβουλίου:
11 Νοεμβρίου 2015
Κατάσταση:
Υπογράφηκε
Δημοσίευση παρόντος:
12 Νοεμβρίου 2015

Περιγραφή Έργου
Η EBRD εξετάζει μια ενδεχόμενη επένδυση μετοχικού κεφαλαίου στις τέσσερις ελληνικές
συστημικές τράπεζες –Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και
Τράπεζα Πειραιώς– συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η επένδυση σε κάθε
τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχοι Έργου
Το εν λόγω έργο θα υποστηρίξει την υφιστάμενη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών και θα συνδράμει στις προσπάθειες διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας
και βελτίωσης της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος.

Μεταρρυθμιστικό Αποτέλεσμα
Το μεταρρυθμιστικό αποτέλεσμα θα προέλθει από τα ακόλουθα στοιχεία:
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Επίδειξη επιτυχούς αναδιάρθρωσης
Καθορισμός προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής
συμπεριφοράς

Πληροφορίες Πελάτη
Alpha Bank, Eurobank
Ergasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και Τράπεζα Πειραιώς

Σύνοψη Χρηματοδότησης EBRD
Έως 80.000.000,00 ευρώ για κάθε τράπεζα

Συνολικό Κόστος Έργου
Έως 250.000.000,00 ευρώ

Σύνοψη Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης
Κατηγοριοποιείται ως επένδυση σε Πιστωτικό Ίδρυμα (ESP 2014). Και οι 4 ελληνικές
τράπεζες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις Απαιτήσεις Απόδοσης (PR) 2, 4 και 9 της
EBRD και να υποβάλλουν Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης
σχετικά με την εφαρμογή των Απαιτήσεων Απόδοσης στην EBRD.

Τεχνική Συνεργασία
Καμία

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη.
Για έργα που αφορούν τον κρατικό τομέα, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία EBRD
Procurement: Τηλ.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Γενικές ερωτήσεις
Για ερωτήσεις προς την EBRD που αφορούν το έργο και δεν συνδέονται με την προμήθεια:
Τηλ.: +44 20 7338 7168; Φαξ: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Πολιτική Δημοσιοποίησης Πληροφοριών (PIP)
Η PIP καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και
διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο να προωθήσει περαιτέρω την
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ευρύτερη ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών
και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο της PIP

Μηχανισμός Καταγγελιών για Έργα (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει έναν Μηχανισμό Καταγγελιών για έργα (Project Complaint
Mechanism - PCM), προκειμένου να παρέχει μια δυνατότητα ανεξάρτητης εξέτασης των
καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανισμούς σχετικά με έργα τα οποία
χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ή είναι πιθανό να
προκαλέσουν ζημιά.
Κανονισμός Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία στο πλαίσιο του PCM θα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας PCM. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια, εάν δεν είστε
βέβαιοι ως προς την καταλληλότητα της καταγγελίας σας.

14867e-0

