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ΕΤΕ Καλυμμένα Ομόλογα
Χώρα:

Ελλάδα

Αριθμός Επένδυσης:

49096

Επιχειρηματικός Τομέας:

Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)

Κατηγορία Επένδυσης:

Ιδιωτική

Περιβαλλοντική κατηγορία:

FI

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:

20 Σεπτεμβρίου 2017

Στάδιο Επένδυσης:

Υπογράφηκε

Δημοσίευση παρόντος:

31 Οκτωβρίου 2017

Περιγραφή επένδυσης
Η ΕΤΑΑ συμμετείχε με 30 εκατομμύρια ευρώ στο καλυμμένο ομόλογο ύψους 750 εκατομμυρίων
ευρώ που εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (“ΕΤΕ”). Η εν λόγω έκδοση
σηματοδοτεί την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το ομόλογο
έχει λήξη τον Οκτώβριο του 2020.
Στόχοι επένδυσης
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν προς επιτάχυνση της αποδέσμευσης της ΕΤΕ από τον
Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας του Ευρωσυστήματος, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο
στην ομαλοποίηση της θέσης ρευστότητας της τράπεζας.
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Η εν λόγω επένδυση παρέχει στην ΕΤΕ πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, διαφοροποιεί
τις πηγές χρηματοδότησης της και εξομαλύνει τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την προσπάθεια της τράπεζας για εκ νέου
σχηματισμό της καμπύλης αποδόσεων αναφοράς των χρεογράφων της.
Πληροφορίες Πελάτη
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΤΕ, μία εκ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, αποτελεί το παλαιότερο πιστωτικό
ίδρυμα της χώρας, έχοντας ιδρυθεί το 1841. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας
ανέρχονταν σε 70 δις ευρώ τον Ιούνιο του 2017 και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Χρηματοδότηση της EBRD
Ευρώ 100.000.000,00
Επενδύσεις της ΕΤΑΑ συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ σε καλυμμένα ομόλογα που
εκδίδονται κάτω από το Πρόγραμμα ΙΙ Καλυμμένων Ομολογιών της ΕΤΕ. Η επένδυση στο τριετές
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καλυμμένο ομόλογο που εκδόθηκε από την ΕΤΕ τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποιήθηκε με ποσό
ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Συνολικό κόστος έργου
Ευρώ 1.500.000.000,00
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη
Κατηγορία FI (ESP 2014): H ETE οφείλει να συμμορφωθεί με τις Προδιαγραφές Απόδοσης (PRs) 2, 4
και 9 της ΕΤΑΑ, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις σχετικές με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές διαδικασίες της ΕΤΑΑ και να υποβάλλει στην ΕΤΑΑ ετήσιες
Εκθέσεις Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης.
Τεχνική Συνεργασία
Καμία
Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας
Απόστολος Μάντζαρης, Αναπληρωτής Διευθυντής τμήματος “ Funding Solutions and Structured
Finance”
mantzaris.ap@nbg.gr
+30 210 332 8517
https://www.nbg.gr/en
Ακαδημίας 68, 106 78 Αθήνα, Ελλάδα
Επιχειρηματικές Πληροφορίες
Για επιχειρηµατικές ευκαιρίες ή προµήθειες, επικοινωνήστε µε την εταιρεία.
Για δηµόσια έργα, επισκεφτείτε EBRD Procurement: Τηλ: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Γενικές ερωτήσεις
Ερωτήσεις για έργα της EBRD που δεν σχετίζονται με προμήθειες:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει με ποιον τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με
ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο PIP
Μηχανισμός καταγγελιών Επενδύσεων (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM) για να δώσει την
ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανώσεις
σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ή
πιθανόν να προκαλέσουν ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM μπορεί να κατατεθεί εντός 12 μηνών από την
τελευταία διανομή κεφαλαίων από την EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM
(στο pcm@ebrd.com) ή με το αντίστοιχο γραφείο της ΕΤΑΑ για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς
την καταλληλότητα της καταγγελίας.
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