
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 05.09.2022 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 
05.05.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟ 
25.05.2022, 27.07.2022, 01.09.2022 ΚΑΙ 20.09.2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €39.483.340, 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 78.966.680 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,50 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €1,25 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ MIA (1) ΝΕA ΜΕΤΟΧH ΓΙΑ ΚΑΘΕ MIA (1) ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €98.708.350. H ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟY €59.225.010 ΘΑ ΑΧΘΕΙ 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΒΛ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3.1 «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ»). 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού 
Δελτίου στις 05.09.2022 και του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στις 30.09.2022, μόνο όσον 
αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του N. 4706/2020, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα 
πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου 
και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου». Το παρόν αποτελεί Συμπλήρωμα του 
Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 05 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η ισχύς του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε 
περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, 
κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της 
Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα υποχρεούται σε δημοσίευση νέου συμπληρώματος του 
Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. 

H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 
δεν θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τον Εκδότη και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν 
το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική 
τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Τράπεζας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 30.09.2022 



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 05.09.2022
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 
05.05.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟ 
25.05.2022, 27.07.2022, 01.09.2022 ΚΑΙ 20.09.2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €39.483.340, 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 78.966.680 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,50 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €1,25 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ MIA (1) ΝΕA ΜΕΤΟΧH ΓΙΑ ΚΑΘΕ MIA (1) ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €98.708.350. H ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟY €59.225.010 ΘΑ ΑΧΘΕΙ 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΒΛ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3.1 «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ»).

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του N. 4706/2020, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα 
πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου 
και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου». Το παρόν αποτελεί Συμπλήρωμα του 
Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 05 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Α. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Τράπεζα συμπληρώνει την παρούσα ενότητα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 05.09.2022, με 
τους ακόλουθους ορισμούς:

1. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ενδιάμεσες 
συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την περίοδο 01.01-
30.06.2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με ΔΛΠ 34, επισκοπήθηκαν από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά 
όργανα της Τράπεζας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας.

2. Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου: Νοείται η 
30.09.2022, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού
Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου: νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο 
συντάχθηκε από την Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129 
και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τον 
Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αποκλειστικά προς το σκοπό της Δημόσιας 
Προσφοράς Νέων Μετοχών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Αποτελεί συμπλήρωμα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό που περιλαμβάνονται στο Συμπλήρωμα
Ενημερωτικού Δελτίου και δεν εντοπίζονται στο Γλωσσάρι του, έχουν την ίδια έννοια 
που τους αποδίδεται στο Γλωσσάρι του Ενημερωτικού Δελτίου.
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Παγκρήτιας Τράπεζας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων, σύμφωνα με την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων και τις από 25.05.2022, 27.07.2022, 01.09.2022 και 
20.09.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με την έκδοση και 
διάθεση έως και 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 
ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και Τιμή Διάθεσης €1,25 ανά μετοχή, με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων, με αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή 
προς μία (1) παλαιά Μετοχή.

Η σύνταξη και η διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το 
Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η 
δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 και τον Ν.4706/2020, ως 
ισχύουν, και αφορά στην Τράπεζα και στην Αύξηση.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τράπεζας στην Ερμού 
2, Αθήνα Τ.Κ. 105 57, τηλ.: 210 3256192 (υπεύθυνος Αθανάσιος Κασαπίδης).

Έγκριση Αρμόδιας Αρχής

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου εγκρίθηκε με την από 30.09.2022 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 
1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, τηλ.: 210 3377100, Δικτυακός Τόπος: 
http://www.hcmc.gr/) ως αρμόδιας αρχής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το Συμπλήρωμα 
Ενημερωτικού Δελτίου μόνο διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της 
δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τον Εκδότη και την 
ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως 
προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές.

Υπεύθυνα Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Τράπεζας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του 
Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και είναι υπεύθυνα για το Συμπλήρωμα 
Ενημερωτικού Δελτίου, είναι τα εξής:

- Αντώνιος Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, και

- Γεώργιος Ξυφαράς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Τράπεζας, Λεωφόρος 
Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71306, τηλ.: 2810 338800.
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Η Εκδότρια, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου1, τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά 
πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 
και ο Σύμβουλος Έκδοσης είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου με βάση το άρθρο 60 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει. Τα ανωτέρω 
φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το 
περιεχόμενο του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα 
ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, 
αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του, καθώς 
και ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 και του Ν.4706/2020, 
όπως ισχύουν.

Η Τράπεζα, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα ως άνω αναφερόμενα 
φυσικά πρόσωπα, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Συμπληρώματος Ενημερωτικού 
Δελτίου δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν 
περιληφθεί σε αυτό κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, 
ως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 
του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι έχει άδεια για την παροχή της επενδυτικής 
υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης 
χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την περίπτωση 
7 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν.4514/2018, όπως ισχύει.

Πληροφορίες από Τρίτους

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού
Δελτίου και προέρχονται από πηγές τρίτων επισημαίνονται με σχετική υποσημείωση 
στην οποία προσδιορίζονται οι πηγές των εν λόγω πληροφοριών και έχουν 
αναπαραχθεί πιστά και η Τράπεζα εξ όσων γνωρίζει, είναι σε θέση να βεβαιώσει, με 
βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τρίτα μέρη, ότι δεν υπάρχουν 
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή 
παραπλανητικές.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, σε 
ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

• της Τράπεζας (https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-
ependyton/afxisi-metochikou-kefalaiou), και

• του Συμβούλου Έκδοσης «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» 
(https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pancretabank).

1 Βλ. ενότητα 2.10.1 «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ενημερωτικού Δελτίου. 
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Επίσης, το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο 
επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Τράπεζας 
(Λεωφόρος Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306) και του Συμβούλου Έκδοσης 
«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232).

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νέες 
σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλό που ανέκυψαν ή 
διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας 
της 05.09.2022, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129, των 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του ν. 4706/2020, 
όπως ισχύουν. 

Το από 30.09.2022 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του από 05.09.2022 Ενημερωτικού Δελτίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, οι επενδυτές 
που έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση 
Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, 
δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης δείτε ενότητα 3.4.3 του παρόντος, Δυνατότητα
Υπαναχώρησης.

Σύμφωνα με την Διοίκηση της Τράπεζας, εκτός του περιεχομένου του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχει άλλο σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή 
ουσιώδης ανακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129, όπως ισχύει, για το 
οποίο πρέπει να δημοσιευθεί συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του 
Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και αναπόσπαστο τμήμα του Περιληπτικού 
Σημειώματος στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην 
εξέταση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου 
στο σύνολό τους.

Το ISIN (International Security Identification Number) των Μετοχών είναι 
GRS527003008, ο κωδικός CFI είναι ESVUFR και ο κωδικός FISN είναι PANCRETA 
BANK/REG SHS.

ΕNOTHTA Β – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Β.2 Ποιες είναι οι Βασικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Σχετικά με τον 
Εκδότη;

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μέρος της ενότητας Β.2 «Ποιες είναι οι Βασικές 
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Εκδότη;» του Ενημερωτικού Δελτίου. 
Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν το λογαριασμό 
αποτελεσμάτων, τα στοιχεία ισολογισμού και τους δείκτες, ως ακολούθως:

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Ποσά σε € 30.06.2021 30.06.2022
Καθαρά έσοδα από τόκους 26.257.429 25.795.628
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 1.792.512 2.022.573
Λοιπά έσοδα 1.394.339 423.145
Σύνολο καθαρών εσόδων 29.444.280 28.241.345
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) αποτίμησης 268.502 197.226
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 3.541.377 1.572.364
Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους 2.495.236 1.102.406
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,32 0,011

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
1 Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 05.05.2022 αποφασίστηκε η μείωση της 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από €5 σε €0,50, με αύξηση του αριθμού των μετοχών κατ’ αναλογία δέκα (10) νέες 
μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη (split).

Στοιχεία Ισολογισμού
Ποσά σε € 31.12.2021 30.06.2022
Σύνολο ενεργητικού 2.718.134.115 2.597.645.439
Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 744.000.000 744.000.000
Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα 119.545.783 110.059.419

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 47.959.554 47.979.777
Δάνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 1.708.456.523 1.729.849.429
Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.696.142.060 1.583.728.894
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 85.108.237 86.210.643

Δείκτες
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών με 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών 977.545.177 1.017.355.044

Δείκτης CET1 7,287% 5,724%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) 10,457% 8,738%
Δάνεια/Καταθέσεις 100,73% 109,23%

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΞΙΩΝ 

Δ.1 «Υπό Ποιες Προϋποθέσεις και με Ποιο Χρονοδιάγραμμα Μπορώ να 
Επενδύσω στην εν Λόγω Κινητή Αξία»;

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μέρος της ενότητας Δ.1 «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με 
ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύω στην εν λόγω κινητή αξία;» του 
Ενημερωτικού Δελτίου. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν 
στο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, ως ακολούθως:

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, το οποίο εξαρτάται από αρκετούς 
αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί, παρουσιάζεται ακολούθως:

Ημερομηνία Γεγονός

30.09.2022 Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30.09.2022
Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Συμβούλου και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς)

30.09.2022 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου

03.10.2022 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
05.10.2022 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών

11.10.2022 Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και 
προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών

13.10.2022 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

17.10.2022
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας

17.10.2022 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την 
κατανομή των Μετοχών

Δ.2 «Γιατί Καταρτίζεται το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου;»

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μέρος της ενότητας Δ.2 «Γιατί Καταρτίζεται το Παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο;» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίζεται λόγω της δημοσίευσης 
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων από την Τράπεζα και της από 
20.09.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για παράταση του 
δικαιώματος προτίμησης μέχρι την 11.10.2022, ημέρα Τρίτη. 

Οι συνολικές δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των €4.418 
χιλ. περίπου και κατόπιν αφαίρεσης αυτών, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια της 
Δημόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 
€94.290.485.
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2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.1 Γνωμοδοτήσεις Εμπειρογνωμόνων

2.1.1 Νομικός Έλεγχος

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.1.1 «Νομικός Έλεγχος» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Για τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τους κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 
2019/979και (ΕΕ) 2019/980, τους νόμους 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014 και τις 
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, κατόπιν 
εντολής του Συμβούλου Έκδοσης, διενεργήθηκε νομικός έλεγχος (εφεξής ο «Νομικός 
Έλεγχος») από τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική 
Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου 8, Αθήνα, 11528, 
τηλ: 210 729 6550 (εφεξής o «Νομικός Ελεγκτής»). Αντικείμενο του Νομικού Ελέγχου 
είναι η Εκδότρια για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως και την 27.09.2022. 

2.1.2 Προσυμφωνημένες Διαδικασίες και Εργασίες Διασφάλισης της 
Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.1.2 «Προσυμφωνημένες Διαδικασίες και 
Εργασίες Διασφάλισης της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου Έκδοσης, διενεργήθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Αντωνακάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 22 781) της ελεγκτικής 
εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», Λεωφ. 
Κατεχάκη 58, 115 25, Αθήνα, τηλ. 210 7280 000, οι ακόλουθες ελεγκτικές εργασίες:

Α. Συντάχθηκε Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και 
στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών από 
την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, όπως περιγράφονται 
στην από 27.09.2022 έκθεσή της, δεν προέκυψαν ευρήματα τα οποία καθιστούν τις 
πληροφορίες του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, όπου σχετίζονται με τις εν 
λόγω διαδικασίες και ενότητες, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

Β. Συντάχθηκε Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή επί της Δήλωσης Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης της Διοίκησης της Τράπεζας 
(η «Δήλωση») βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 
«Αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών από 
την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, όπως περιγράφονται 
στην από 27.09.2022 έκθεσή της, προκύπτει ότι με βάση τη διενεργηθείσα εργασία της 
και τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, δεν περιήλθε στην αντίληψή της οτιδήποτε 
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που θα την κάνει να πιστεύει ότι η Δήλωση δεν έχει διατυπωθεί κατάλληλα από τη 
Διοίκηση. 

2.2 Παράγοντες Κινδύνου

2.2.1 Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση 
της Δραστηριότητάς της

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 1 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

1. Τυχόν αδυναμία της Τράπεζας να ολοκληρώσει την Αύξηση ή στην περίπτωση 
που η Αύξηση καλυφθεί μερικώς (δηλ. σε ποσό που δεν θα της επιτρέψει να 
πληροί τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας) ή ακόμη και 
σε περίπτωση που η Αύξηση καλυφθεί πλήρως αλλά αλλάξουν ουσιωδώς 
δυσμενώς οι κανονιστικές απαιτήσεις και τα επιχειρηματικά δεδομένα, ενδέχεται 
να απαιτηθεί περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση, η δε τυχόν αδυναμία επίτευξης 
της οποίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωσή της με τις 
ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, γεγονός που δεν 
αποκλείει την εφαρμογή του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4335/2015 –
Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τις Πράξεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ με αριθ. 131/2018, 111/2017 και 99/2016, καθώς και την 
απόφαση με αριθ. 53/2022 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ, με άμεσο 
αρνητικό αντίκτυπο στους Μετόχους της ή/και στους κατόχους άλλων 
αξιογράφων της Τράπεζας, καθώς και στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η Τράπεζα ενδέχεται να μην έχει επαρκή κεφάλαια, ώστε να πληροί τις ελάχιστες 
εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ τα εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια 
κεφαλαιακής επάρκειας μπορεί στο μέλλον να αυξηθούν ή να αλλάξει ο τρόπος με τον 
οποίο υπολογίζονται σήμερα οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε στο 7,287%, ο Δείκτης TIER 
1 στο 8,327% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 10,457%, πολύ κοντά στα 
απαιτούμενα κατώτατα όρια τα οποία πρέπει να τηρεί η Τράπεζα για το 2021 και είναι 
τα εξής: Δείκτης CET 1: 5,676%, Δείκτης TIER 1: 7,568% και Συνολικός Δείκτης 
Κεφαλαίου: 10,090%. Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε 
στο 5,7236%, ο Δείκτης TIER 1 στο 6,7315% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 
8,7384%, εμφανίζοντας στο σύνολό τους σημαντική επιδείνωση κατά 1,5634, 1,5955 
και 1,7186 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Επιπλέον, με βάση το αποτέλεσμα της 
ετήσιας εποπτικής διαδικασίας ΕΔΕΑ-SREP 2021, η οποία αφορούσε σε στοιχεία της 
Τράπεζας την 31.12.2020 (η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022) και βάσει της 
ΕΠΑΘ 428/2/28.06.2022, τα απαιτούμενα κατώτατα όρια αναθεωρήθηκαν σε, Δείκτης 
CET 1: 5,805%, Δείκτης TIER 1: 7,740% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου: 10,320%, 
με αποτέλεσμα και οι τρεις δείκτες της Τράπεζας να βρίσκονται πλέον κάτω από αυτά. 

Διευκρινίζεται ότι πλέον των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, βάσει της ΕΔΕΑ, η 
Τράπεζα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας 
διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% επί του σταθμισμένου ενεργητικού σύμφωνα με το 
άρθρο 122 του Ν. 4261/2014 και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για κεφαλαιακά 
αποθέματα ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ. ΣΤ του Ν. 4261/2014. 
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Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή απαίτηση τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης 
κεφαλαίου έχει απώτερο σκοπό να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν 
ένα επαρκές επίπεδο κεφαλαίων για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης. Στο 
πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες παρέχεται η 
ευχέρεια προσωρινής μη τήρησης του εν λόγω αποθέματος ασφαλείας μέχρι την 
31.12.2022. 

Πλέον των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της ΕΔΕΑ και των αποθεμάτων 
ασφαλείας, βάσει της απόφασης ΕΠΑΘ 428/2/28.06.2022, παρέχεται κατεύθυνση 
προς την Τράπεζα ως προς τα πρόσθετα Ίδια Κεφάλαια (Pillar 2 Capital Guidance) 
σύμφωνα με το άρθρο 96Β του ν.4261/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4799/2021 
της τάξεως του 2,25%. Το επιπλέον περιθώριο κεφαλαίων Κεφαλαιακής Κατεύθυνσης 
(Pillar 2 Capital Guidance) θα πρέπει να τηρείται σε κεφάλαια κοινών μετοχών της 
κατηγορίας 1 (CET1). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που 
διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τις σχετικές 
κατευθυντήριες οδηγίες ΕΒΑ/GL/2020/10, το πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται να 
λειτουργεί κάτω από το επίπεδο του επιπλέον περιθωρίου Κεφαλαιακής Κατεύθυνσης 
(Pillar 2 Capital Guidance) έως τις 31.12.2022 για λόγους που σχετίζονται με 
οικονομικές επιπτώσεις και λειτουργικές δυσχέρειες οφειλόμενες στην πανδημία.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση που θα πρέπει να τηρείται από 01.01.2023, πλέον των 
συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της ΕΔΕΑ, των αποθεμάτων ασφαλείας και του 
επιπλέον περιθωρίου κεφαλαιακής κατεύθυνσης (Pillar 2 Capital Guidance), 
διαμορφώνει τον ελάχιστο υποχρεωτικό Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου της Τράπεζας 
από 01.01.2023 σε 15,07% (10,32%+2,5%+2,25%).

Καθώς, η άμεση ενίσχυση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαίου αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την Τράπεζα, η Διοίκησή της προχωρά στην Αύξηση με κύριο στόχο 
την προσέλκυση νέων ιδίων κεφαλαίων και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής της 
επάρκειάς, που θα της δώσουν τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους στόχους του 
Στρατηγικού Πλάνου Ανάπτυξής της.

Σε περίπτωση αδυναμίας άντλησης των κεφαλαίων ή μερικής κάλυψης της 
Αύξησης (δηλ. σε ποσό που δεν θα της επιτρέψει να πληροί τις ελάχιστες 
εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας), που προορίζονται για την 
ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών μέσω της Αύξησης ή στην περίπτωση που 
στο μέλλον αυξηθούν τα εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια κεφαλαιακής επάρκειας 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων SREP (βλ. ενότητα 2.7.3 «Κεφαλαιακή 
Επάρκεια» του Ενημερωτικού Δελτίου) ή αλλάξει ο υπολογισμός των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, δεν αποκλείεται οι ρυθμιστικές αρχές να 
εφαρμόσουν το πλαίσιο του Ν.4335/2015, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων 
εξυγίανσης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με το συμπέρασμα του Ορκωτού Ελεγκτή που 
συμπεριλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, η 
αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την επιτυχή κάλυψη της Αύξησης, ενώ, καθώς κατά τη 
στιγμή σύνταξης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων δεν 
ήταν δυνατή από την πλευρά του Ορκωτού Ελεγκτή η λήψη εύλογης 
διασφάλισης για το βαθμό κάλυψης της Αύξησης (δεδομένου ότι αυτή 
ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία των Ενδιάμεσων 
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Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας), εγείρεται σημαντική 
αμφιβολία αναφορικά με τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της (βλ. ενότητα 2.7.1 «Χρηματοοικονομικές 
Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022»).

Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, εάν 
αλλάξουν ουσιωδώς δυσμενώς τα δεδομένα στο άμεσο μέλλον όπως ενδεικτικά 
εάν επέλθει αυστηροποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων (βλ. ενότητα 2.8 
«Ρυθμιστικό Περιβάλλον» και 2.3.4 «Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με 
το Κανονιστικό Πλαίσιο» του Ενημερωτικού Δελτίου) ή σημειωθεί ουσιώδης 
επιβάρυνση του γενικότερου οικονομικού κλίματος λόγω απρόβλεπτων 
εξελίξεων, όπως π.χ. διάχυση της γεωπολιτικής κρίσης (βλ. ενότητα «2.3.2 
Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με τις Μακροοικονομικές και 
Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις» του Ενημερωτικού Δελτίου), ώστε οι παραδοχές 
της Διοίκησης της Τράπεζας να μην επαρκούν για την απρόσκοπτη λειτουργία 
της ή/και την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής της (βλ. 
ενότητα 2.3.1 «Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη 
Συνέχιση της Δραστηριότητάς της», Επενδυτικοί Κίνδυνοι Νο 6, Νο 7, και Νο 8
του Ενημερωτικού Δελτίου), τότε ενδέχεται η Τράπεζα να χρειαστεί και νέα 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή πράξη κεφαλαιακής ενίσχυσης ανάλογου 
αποτελέσματος ή σε αντίθετη περίπτωση οι ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν 
το πλαίσιο του Ν.4335/2015, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων εξυγίανσης.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν το εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, 
το εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων και το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, τυχόν εφαρμογή των οποίων θα έχει ουσιώδη 
αρνητική επίπτωση στους Μετόχους ή/και στους κατόχους άλλων αξιογράφων της 
Τράπεζας, στις εργασίες και στη συνολική επιχειρηματική της δραστηριότητα (βλ. 
ενότητα 2.8 «Ρυθμιστικό Περιβάλλον», ενότητα 2.3.4 «Παράγοντες Κινδύνου -
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τo Κανονιστικό Πλαίσιο – 3. Ενδεχόμενη υπαγωγή της 
Τράπεζας στο πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών μπορεί να 
επηρεάσει δυσμενώς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διοικητική ομάδα 
της Τράπεζας, καθώς και τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της» και ενότητα 2.8.6 «Ρυθμιστικό Περιβάλλον -
Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 2 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

2. Τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση, του Κυρίου 
Μετόχου «LYKTOS PARTICIPATIONS Α.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 
θα επιφέρει απίσχναση της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική κάλυψη της Αύξησης με επακόλουθες 
αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική θέση 
και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Ο κ. Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου που ελέγχει έμμεσα την «LYKTOS 
PARTICIPATIONS Α.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία αποτελεί 
Κύριο Μέτοχο της Τράπεζας με ποσοστό 19,95%, σύμφωνα με την από 10.08.2022 
επιστολή που απέστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δήλωσε 
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εγγράφως, μεταξύ άλλων «…την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Αύξηση ως 
επενδυτής υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της προθεσμίας καταβολής του 
κεφαλαίου, η ΤτΕ θα διαβεβαιώσει την Τράπεζα, εγγράφως, ότι η Αύξηση θεωρείται 
επαρκής για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς» (βλ. 
ενότητα 3.4.4 «Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων της Τράπεζας» του Ενημερωτικού 
Δελτίου). Μέχρι την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, η 
ανωτέρω έγγραφη δήλωση δεν έχει τροποποιηθεί ή ανακληθεί. 

Σημειώνεται πως η επάρκεια των ενεργειών ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Τράπεζας για την αποκατάστασή της βάσει των εν ισχύ ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, δύναται να αξιολογηθεί από την ΤτΕ, κατόπιν της υποβολής από την 
πλευρά της Τράπεζας, σχεδίου κεφαλαιακής αποκατάστασης η υποβολή του οποίου 
έχει ζητηθεί το αργότερο έως τις 30.09.2022 (βλ. ενότητα 2.7.3 «Κεφαλαιακή 
Επάρκεια» - Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review 
and Evaluation Process - SREP) του Ενημερωτικού Δελτίου). Επιπλέον, το νεότερο 
σχέδιο κεφαλαιακής αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικότερες 
πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε στις 15.07.2022, να 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από την ΤτΕ, να συνάδει με την 
αναθεωρημένη στρατηγική για τη μείωση των ΝΡΕs της Τράπεζας και να αποτελεί 
μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός αναμένεται να 
γνωστοποιηθεί στην ΤτΕ, επίσης το αργότερο έως τις 30.09.2022, μέσω του 
επικαιροποιημένου και συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο. 
Επισημαίνεται ωστόσο, ότι καθώς η απώτατη ημερομηνία υποβολής του 
επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι η 30.09.2022, τυγχάνει 
προγενέστερη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Αύξησης (17.10.2022) και συνεπώς 
δεν θα είναι γνωστό το τελικό σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, ενδεχομένως στο 
μέλλον η ΤτΕ να ζητήσει από την Τράπεζα να επικαιροποιήσει εκ νέου το 
επιχειρηματικό της σχέδιο ως προς το σκέλος των προσόδων της Αύξησης. Έως και 
την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει υποβληθεί από 
την Τράπεζα στην ΤτΕ επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η υποβολή του θα 
γίνει με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης.

Ενόψει των ανωτέρω, δεν υφίσταται καμία βεβαιότητα για την πρόθεση του Κυρίου 
Μετόχου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν 
στην Αύξηση (είτε ολικώς, είτε μερικώς, είτε καθόλου). Στην περίπτωση κατά την οποία 
ο Κύριος Μέτοχος δεν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του 
αναλογούν, η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα απισχνανθεί 
(βλ. ενότητα 3.5 «Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων» του Ενημερωτικού Δελτίου). 
Επιπλέον τούτου, εφόσον οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα 
προτίμησης του Κυρίου Μετόχου οι οποίες θα παραμείνουν αδιάθετες δεν καλυφθούν 
στο σύνολό τους από Νέους Μετόχους, τότε ενδέχεται η Αύξηση να καλυφθεί μερικώς 
με άμεσο αντίκτυπο όπως αναλύεται στον Επενδυτικό Κίνδυνο Νο 1 στην ενότητα 
2.3.1 «Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της 
Δραστηριότητάς της» του Ενημερωτικού Δελτίου, και ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
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Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 3 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

3. Τυχόν αδυναμία της Τράπεζας να αντλήσει το σύνολο του ποσού της 
Αύξησης, ενδέχεται να έχει δυσμενή επίπτωση στην ομαλή υλοποίηση του 
στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και του επιχειρηματικού της σχεδίου, με άμεση 
επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση, στην κεφαλαιακή της επάρκεια και 
στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

Η Αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έως καθαρού 
ποσού περίπου €94.290.485 (μετά την αφαίρεση των εξόδων ποσού έως περίπου 
€4.418 χιλ.), η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας θα επιτρέψει την υλοποίηση του 
στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τόσο ενέργειες εξυγίανσης του 
ισολογισμού της όσο και δράσεις οργανικής αλλά και μη-οργανικής ανάπτυξης –
συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συμφωνιών για την απόκτηση στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού της HSBC στην Ελλάδα και της συγχώνευσης με την 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών (βλ. ενότητα 2.16 «Σημαντικές Συμβάσεις» του 
Ενημερωτικού Δελτίου). Ωστόσο, δεν υπάρχει βεβαιότητα αναφορικά με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της Αύξησης, καθώς αυτή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρονικό διάστημα της διαδικασίας της 
Αύξησης και από διάφορους άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου της Τράπεζας. Αν 
η Αύξηση δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς ή αν δεν συγκεντρωθεί το προτεινόμενο ποσό 
της Αύξησης στο σύνολό του, αυτό θα έχει δυσμενή επίπτωση στην ικανότητα της 
Τράπεζας να υλοποιήσει το στρατηγικό της σχεδιασμό με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο 
στη επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων της.

Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η Αύξηση ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της Τράπεζας και αντληθεί το συνολικό προτεινόμενο ποσό των 
€98.708.350, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση από τη Διοίκηση της 
Τράπεζας για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης εντός των 
προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων ή ακόμη και καθόλου.

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 6 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

4. Ενδεχόμενη αδυναμία της Τράπεζας να μειώσει τα NPEs και να διατηρήσει τα 
έσοδα από τόκους σύμφωνα με το σχεδιασμό της, μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

Τα NPEs αντιπροσωπεύουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα παρά τη σημαντική μείωση που έχει παρατηρηθεί την τριετία 2019-
2021. Με βάση τα στοιχεία Ιουνίου 20222 της ΤτΕ, τα NPEs ανήλθαν σε €15,5 δισ.
αντιπροσωπεύοντας το 9,5% των συνολικών ανοιγμάτων του τραπεζικού κλάδου, 
μειωμένα κατά 19,9% σε σχέση με τα €19,3 δισ. το Δεκέμβριο του 2021, κατά 73,2%, 
σε σχέση με τα €57,9 δισ. το Δεκέμβριο του 2020 και κατά 78,9%, σε σχέση με τα 

2 https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekseliksh-daneiwn-kai-kathysterhsewn 
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€73,6 δισ. το Δεκέμβριο του 2019. Λόγω της Πανδημίας COVID-19, τον Σεπτέμβριο 
του 2020, οι ελληνικές τράπεζες υπέβαλαν στην ΤτΕ ενημερωμένα ενδιάμεσα σχέδια 
για μείωση των NPEs τους και υπέβαλαν το Μάρτιο του 2021 αναθεωρημένα σχέδια 
για την περίοδο έως το 2023.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 65,03% 
στις 30 Ιουνίου 2022 από 63,65% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 62,26% στις 
31 Δεκεμβρίου 2020. Το ύψος των NPEs επηρεάζει αρνητικά τα καθαρά έσοδα της 
Τράπεζας λόγω των αυξημένων προβλέψεων έναντι πιστωτικού κινδύνου και εξόδων 
απομείωσης, των εξόδων που συνδέονται με τις στρατηγικές ανάκτησης και άλλων 
λειτουργικών εξόδων και φόρων. Η Τράπεζα έχει την πρόθεση να επιταχύνει τις 
προσπάθειες μείωσης του επιπέδου των NPEs και πέραν των οργανικών, εξετάζει και 
μη οργανικές λύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τιτλοποίηση απαιτήσεων 
και την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής 
Κρατικών Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»), όπως 
ισχύει, βάσει του Ν.4649/2012, καθώς επίσης και τις απευθείας πωλήσεις NPEs. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα, έχει εκπονήσει Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, βασική 
στόχευση του οποίου είναι η δραστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής, οργανωτικής 
και κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας μέσω της μείωσης των NPEs και του σχετικού 
κόστους κινδύνου, που αποτελούν τους κύριους παράγοντες επιβάρυνσης της 
κερδοφορίας της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η ικανότητα της Τράπεζας να ολοκληρώσει μη οργανικές λύσεις μείωσης του 
επιπέδου NPEs ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από μια επιδείνωση στις συνθήκες 
της αγοράς, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για 
χαρτοφυλάκια NPEs ή να επηρεάσει δυσμενώς την τιμολόγησή τους. Επίσης, η 
υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου που έχει σαν στόχο τη μείωση των NPEs, είναι αρκετά 
σύνθετη και εμπεριέχει λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους υλοποίησης, όπως η 
επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των 
δανειοληπτών, ή σε περίπτωση τιτλοποίησης, η ικανοποίηση των προϋποθέσεων για 
τη μεταβίβαση των Τίτλων Ενδιάμεσης Διαβάθμισης, καθώς και η λήψη των 
απαραίτητων εγκρίσεων από εποπτικές ή/και άλλες αρμόδιες αρχές. Οι πιο σημαντικές 
από αυτές αφορούν στην έγκριση από την ΤτΕ για τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου 
(Significant Risk Transfer) και στην έγκριση για παροχή κρατικής εγγύησης στους 
τίτλους υψηλής εξασφαλιστικής προτεραιότητας τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο υπαγωγής 
στο Σχήμα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (Hellenic Asset Protection Scheme –
HAPS, ή «Σχέδιο Ηρακλής»), καθώς και άλλων περιορισμών, που δεν είναι στον
έλεγχο της Τράπεζας και που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση ή 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού της ή που θα απαιτήσουν την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής με λιγότερο ευνοϊκούς όρους. 

Σε περίπτωση τιτλοποίησης, τυχόν αδυναμία της Τράπεζας να λάβει την απαιτούμενη 
βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους οίκους αξιολόγησης, ενδέχεται να μην 
επιτρέψει την υπαγωγή συναλλαγής τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» ή 
χαμηλότερο από το αναμενόμενο ύψος των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, ενδέχεται να 
επηρεάσει σημαντικά την τιμολόγηση της συναλλαγής (βλ. ενότητα 2.8.4 
«Τιτλοποιήσεις - Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων (ΗΡΑΚΛΗΣ)»
του Ενημερωτικού Δελτίου).
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Σε περίπτωση που η Τράπεζα στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης των NPEs, 
προβεί σε οριστικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων NPEs, ενδέχεται να 
εμφανίσει μεγαλύτερες κεφαλαιακές ζημίες σαν αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της 
λογιστικής αξίας με την οποία τα NPEs εμφανίζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας 
και του τιμήματος το οποίο οι επενδυτές που εξειδικεύονται στην εν λόγω αγορά είναι 
διατεθειμένοι να προσφέρουν, ή σε μεγαλύτερες διαγραφές δανείων ή στην απαίτηση 
σχηματισμού επιπρόσθετων προβλέψεων.

Επιπρόσθετα, αν και η Τράπεζα σχεδιάζει να αντικαταστήσει τις απώλειες έντοκων 
εσόδων που θα προκληθούν από την απομόχλευση του ισολογισμού της σαν 
αποτέλεσμα των ενεργειών μείωσης των NPEs, μέσω σημαντικής πιστωτικής 
επέκτασης και βελτιστοποίησης των πηγών χρηματοδότησης της, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
ενδέχεται να μην είναι σε θέση να υλοποιήσει εγκαίρως το σχεδιασμό της για αύξηση 
των καθαρών εντόκων εσόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας της, εξαιτίας 
καθυστερήσεων στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και συγκριμένα στην ζήτηση 
δανείων, ή εξαιτίας άλλων δυσμενών μακροοικονομικών εξελίξεων, διαταραχών της 
αγοράς και απροσδόκητης αύξησης στο κόστος χρηματοδότησης. 

Πιθανή αδυναμία της Τράπεζας, να μειώσει εγκαίρως το επίπεδο των NPEs, ή στο 
βαθμό που σχεδιάζει, ή στη βάση των όρων που αναμένει, θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς την χρηματοοικονομική της θέση, την κεφαλαιακή της επάρκεια και τα 
λειτουργικά της αποτελέσματα και σαν αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί να 
διαφοροποιηθεί ο σχεδιασμός διαχείρισης των NPEs καθώς και το απαιτούμενο ύψος 
των προβλέψεων. Επιπρόσθετα, η μείωση των καθαρών έντοκων εσόδων της 
Τράπεζας που ενδέχεται να υπάρξει λόγω πιθανής πώλησης NPEs και/ή των 
χαμηλότερων από τις αναμενόμενες ανακτήσεις από το χαρτοφυλάκιο NPEs που 
διαχειρίζεται η QQuant, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της και 
να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητά της να υλοποιήσει το σχεδιασμό οργανικής της 
ανάπτυξης. Αυτού του είδους οι δυνητικές εξελίξεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
χαμηλότερη από την αναμενόμενη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, να μην 
επιτρέψουν την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και κατά 
συνέπεια επιδράσουν δυσμενώς στη χρηματοοικονομική της θέση, την κεφαλαιακή 
επάρκεια και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 7 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

5. Τα NPEs και τα δάνεια σε καθυστέρηση είχαν, και ενδέχεται να συνεχίσουν να 
έχουν, ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Τράπεζας. 
Ενδεχόμενη αύξησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει την Τράπεζα να αυξήσει 
περαιτέρω τις προβλέψεις για ζημίες απομείωσης, με άμεση αρνητική επίδραση 
στην κεφαλαιακή θέση, στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της 
Τράπεζας.

Η Τράπεζα υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος του δανειολήπτη 
να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εξόφλησης ή αποπληρωμής και η φερεγγυότητά 
του ενδέχεται να επιδεινωθεί, με επιζήμιες συνέπειες για την Τράπεζα. Γενικά, οι 
ενδεχόμενες ζημίες που θα μπορούσε να υποστεί η Τράπεζα λόγω της έκθεσής της σε 
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πιστωτικό κίνδυνο, εκτός από τους ισχύοντες κανονισμούς και το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, μπορεί να εξαρτάται από διάφορες περιστάσεις, όπως οι μακροοικονομικές 
συνθήκες, οι επιδόσεις συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, η υποβάθμιση της 
ανταγωνιστικής θέσης των δανειοληπτών, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων, το επίπεδο χρέους των οικογενειών, οι 
μεταβολές στο νομικό πλαίσιο (ενδεικτικά σε τομείς που αφορούν την αναγκαστική 
εκτέλεση, την πτώχευση και τα προνόμια του Δημοσίου) η απόδοση της αγοράς 
ακινήτων και άλλες περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την πιστοληπτική 
ικανότητα των αντισυμβαλλομένων της Τράπεζας και να μειώσουν την αξία των 
εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση στα δάνεια. Οι δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική μείωση 
της αξίας των εξασφαλίσεων από πελάτες ή/και στην αδυναμία των πελατών να 
συμπληρώσουν την εξασφάλιση. Η περαιτέρω επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας 
και η επακόλουθη σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων λόγω της 
χαμηλότερης ικανότητας των δανειοληπτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
αποπληρωμής τους θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στα 
αποτελέσματα της δραστηριότητας της Τράπεζας, την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση (βλ. ενότητα «2.3.2 
Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με τις Μακροοικονομικές και 
Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Επιπρόσθετα, η επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υψηλότερες προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου, γεγονός το οποίο θα μπορούσε 
να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα της δραστηριότητας, την 
επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας. Τα 
δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (90DPD) αντιπροσώπευαν το 58,81%
των δανείων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2022, έναντι 57,22% στις 31 Δεκεμβρίου 
2021 και 54,16% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 65,03% στις 30 Ιουλίου 2022 από 
63,65% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 62,26% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η επίδραση 
της Πανδημίας COVID-19 και δυνητικών δυσμενών μακροοικονομικές εξελίξεων στην 
Ελληνική οικονομία, ενδέχεται να έχουν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην 
πιστωτική ποιότητα των δανειοληπτών της Τράπεζας, με αυξανόμενες καθυστερήσεις 
και αθετήσεις υποχρεώσεων. Στις 30 Ιουνίου 2022, η Τράπεζα είχε σωρευμένες 
προβλέψεις για ζημίες απομείωσης δανείων ύψους €381,56 εκατ. (ποσοστό κάλυψης 
90DPD 37,51%), σημειώνοντας αύξηση €6,91 εκατ. έναντι των €374,65 εκατ. στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 και αύξηση €24,84 εκατ. έναντι των €356,72 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Οποιαδήποτε επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων της Τράπεζας και τυχόν προκύπτουσα αύξηση των καθυστερήσεων και 
αθετήσεων υποχρεώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει την Τράπεζα να αυξήσει 
περαιτέρω τις προβλέψεις για ζημίες απομείωσης, γεγονός που θα μπορούσε να έχει 
σημαντική αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή θέση, στους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων της.
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Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 16 της ενότητας 2.3.1 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της Δραστηριότητάς της» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

6. Η έκδοση πρόσθετων μετοχών ως αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης μετατροπής 
μέρους ή και του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
(DTAs) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού 
Δημοσίου (DTC), θα επιφέρει απομείωση της συμμετοχής (dilution) των 
υπολοίπων συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Μελλοντικές εκδόσεις Μετοχών ή άλλων τίτλων ενδέχεται να επιφέρουν απομείωση 
των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς και δυσμενώς την αξία των Μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 
27Α του Ν.4172/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ενδέχεται να απαιτηθεί η 
έκδοση πρόσθετων Μετοχών, ως αποτέλεσμα της μετατροπής κάποιων DTAs σε 
DTCs. Στις 30.06.2022, η Τράπεζα διέθετε περίπου €44,8 εκατ. DTAs, τα οποία 
πληρούν τους όρους μετατροπής σε DTCs. Η ενδεχόμενη απαίτηση (εφόσον 
πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013) θα γεννηθεί με την 
έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της οικείας τράπεζας για την εκάστοτε 
φορολογική χρήση αρχής γενομένης από 31 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής και είναι 
δυνατόν να συμψηφιστεί έναντι του αντίστοιχου ποσού φόρου εισοδήματος της 
τράπεζας. Όταν το ποσό του φόρου εισοδήματος δεν επαρκεί για το συμψηφισμό των 
DTCs, θα προκύψει δικαίωμα άμεσης επιστροφής υπέρ του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος (όπως η Τράπεζα) έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για τυχόν εναπομένον, 
μη συμψηφισθέν ποσό DTCs. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένα ειδικό 
αποθεματικό ίσο προς 100% του συνόλου των DTCs που μετατράπηκαν (δηλαδή πριν 
συμψηφισθούν με το ποσό του φόρου εισοδήματος) αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης τίτλων δικαιωμάτων 
μετατροπής σε μετοχές (warrants) χωρίς αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα 
εν λόγω δικαιώματα θα είναι μετατρέψιμα σε νέες κοινές μετοχές και ελεύθερα 
μεταβιβάσιμα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος με βάση τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο 
κατά το χρόνο έκδοσης των δικαιωμάτων αυτών (βλ. ενότητα «2.8 Ρυθμιστικό 
Περιβάλλον – Κανονιστική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων» του Ενημερωτικού Δελτίου). Ειδικότερα θέματα της εφαρμογής της 
διάταξης καθορίστηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου με την Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου Νο 28 / 6.7.2021 (ΦΕΚ Α΄ 113/06.07.2021) «Ρύθμιση θεμάτων 
προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί 
προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 34/25.8.2021 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές 
και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 27Α του Ν.4172/2013». 

Κατά την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθεί ο αντίκτυπος της εφαρμογής του Νόμου ως προς τυχόν μελλοντική 
απομείωση της συμμετοχής των εκάστοτε κατόχων Μετοχών. Τυχόν πρόσθετη έκδοση 
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νέων μετοχών θα μπορούσε να μειώσει την ανάλογη συμμετοχή και τα δικαιώματα 
ψήφου των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

2.2.2 Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με τις Πηγές Χρηματοδότησης της 
Τράπεζας

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 2 της ενότητας 2.3.3 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με τις Πηγές Χρηματοδότησης της Τράπεζας» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

1. Η Τράπεζα συμμετέχει στις στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) του Ευρωσυστήματος από το Σεπτέμβριο του 
2020. Τυχόν αλλαγή στους όρους πρόσβασης ή στους όρους αποδοχής των 
επιλέξιμων διασφαλίσεων από την ΕΚΤ ή την ΤτΕ, μπορεί να περιορίσει ή να 
αποκλείσει τη δυνατότητα πρόσβασής της στη χρηματοδότηση από το 
Ευρωσύστημα, επιφέροντας σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της.

Η Τράπεζα έως τις 30.06.2022 είχε αντλήσει συνολικά €744 εκατ. με την συμμετοχή 
της στις στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), 
ποσό το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την 31.12.2021 (€744 εκατ.). Εκτός 
των ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα 
αξιοποίησε την παρεχόμενη από την ΤτΕ ευχέρεια αποδοχής χαρτοφυλακίων 
δανειακών απαιτήσεων προς επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ως 
ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής. 

Οποιαδήποτε δυσμενής αλλαγή στους όρους πρόσβασης ή στους όρους αποδοχής 
των επιλέξιμων διασφαλίσεων από την ΕΚΤ ή την ΤτΕ, μπορεί να περιορίσει ή να 
αποκλείσει τη δυνατότητα πρόσβασης της Τράπεζας στη χρηματοδότηση από το 
Ευρωσύστημα, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και 
τις προοπτικές της Τράπεζας.

2.2.3 Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με το Κανονιστικό Πλαίσιο 

Η Τράπεζα αντικαθιστά τον κίνδυνο υπ’ αριθμ. 4 της ενότητας 2.3.4 «Παράγοντες 
Κινδύνου που Σχετίζονται με το Κανονιστικό πλαίσιο» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως 
ακολούθως:

1. Η Τράπεζα αναγνωρίζει σημαντικό μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων (DTA), σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως εποπτικά κεφάλαια. Τυχόν αλλαγή 
στο εποπτικό ή λογιστικό πλαίσιο που διέπει το χειρισμό των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου, ενδέχεται να 
μην επιτρέψει στην Τράπεζα να συνεχίσει να αναγνωρίζει σημαντικό μέρος των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) ως εποπτικά κεφάλαια ή και 
ως λογιστικές απαιτήσεις, με συνέπεια να επηρεάσει δυσμενώς τα λειτουργικά 
αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. 

Επί του παρόντος, η Τράπεζα συμπεριλαμβάνει τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως τα έχει υιοθετήσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπολογισμό των κεφαλαίων και των δεικτών κεφαλαιακής 



21

επάρκειας της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι δεν έχει τεθεί κάποια προθεσμία από το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων στον υπολογισμό των κεφαλαίων. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανέρχονταν σε €65,2
εκατ. (βλ. ενότητα 2.8.15 «Κανονιστική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων» του Ενημερωτικού Δελτίου). Η Τράπεζα αναθεωρεί τη 
λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς, και αυτή η αναθεώρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης, και 
επομένως σε μείωση της αξίας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που 
περιλαμβάνονται στα εποπτικά κεφάλαια. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CRD IV), προβλέπει ότι οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές αποτελούν αφαιρετικά στοιχεία των εποπτικών ιδίων 
κεφαλαίων, πλην μέρους των απαιτήσεων που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία 
και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, όταν δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια 
(10% CET1).

Η αφαίρεση που υιοθετείται με τη CRD IV έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ελληνικά 
πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και στην Τράπεζα. Ωστόσο, ως μέτρο για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της αφαίρεσης, το άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, όπως 
εισήχθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.4302/2014 και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 5 του Ν.4303/2014, το άρθρο 4 του Ν.4340/2015 και πρόσφατα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.4465/2017 που ισχύει από το 2016 και μετά, το 
άρθρο 82 του Ν.4472/2017, την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του Ν.4484/2017 και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 114 του Ν.4549/2018 (νόμος περί DTC) επιτρέπει στα 
πιστωτικά ιδρύματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μετατρέπουν σε οριστικές και 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (φορολογικές απαιτήσεις) 
τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους και τις 
αναπόσβεστες ζημίες από το πρόγραμμα επαναγοράς τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου, καθώς επίσης και από το άθροισμα α) του αναπόσβεστου υπόλοιπου των 
οριστικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, β) των λογιστικών διαγραφών 
δανείων ή πιστώσεων, και γ) των υπολειπόμενων συσσωρευμένων προβλέψεων και 
λοιπών ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
μειωμένες κατά το ποσό τυχόν χρησιμοποιημένων φορολογικών απαιτήσεων και 
τυχόν ετήσιας απόσβεσης οριστικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, 
καθώς και τυχόν μεταγενέστερων ειδικών φορολογικών διατάξεων που αφορούν ειδικά 
τις εν λόγω σωρευμένες προβλέψεις (οι επιλέξιμες αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή DTCs). O μηχανισμός μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε οριστικές απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον 
προκύψουν ζημιές μετά από φόρους που αποτελούν το γεγονός που ενεργοποιεί τη 
ανωτέρω μετατροπή οδηγεί σε έκδοση νέων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
που ενδέχεται να επιφέρει απομείωση της συμμετοχής των υπολοίπων μετόχων στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ο μηχανισμός μετατροπής ισχύει/ ενεργοποιείται για 
ζημίες μετά από φόρους που προκύπτουν κάθε έτους αρχής γενομένης από το έτος 
2016 και εφεξής. Ο φορολογικός νόμος δεν προβλέπει κάποιο χρονικό περιορισμό. 
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Στις 30.06.2022, οι επιλέξιμες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας 
ανήλθαν σε €44,8 εκατ. Οι εκάστοτε εφαρμοστέοι συντελεστές φόρου εισοδήματος για 
τον υπολογισμό των επιλέξιμων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το συντελεστή που ίσχυε για τη χρήση 2015, δηλαδή 29%.

Η βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία των φορολογικών απαιτήσεων είναι η 
ύπαρξη λογιστικής ζημίας (μετά από φόρους) για ένα έτος, ξεκινώντας από το 
λογιστικό έτος 2016 και μετά, για το οποίο να μπορούν να δημιουργηθούν φορολογικές 
απαιτήσεις το επόμενο έτος, δηλαδή από το 2017. Οι φορολογικές απαιτήσεις 
υπολογίζονται ως αναλογία των λογιστικών ζημιών μετά από φόρους βάσει ΔΠΧΑ 
προς τα καθαρά ίδια κεφάλαια (μη συμπεριλαμβανομένων των ζημιών μετά από 
φόρους βάσει ΔΠΧΑ εκείνης της χρονιάς) και ο δείκτης αυτός εφαρμόζεται στις 
υπόλοιπες επιλέξιμες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε ένα δεδομένο έτος 
για τον υπολογισμό της φορολογικής απαίτησης που θα μετατραπεί εκείνο το έτος, 
όσον αφορά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Αυτή η νομοθεσία επιτρέπει στα 
πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας, να αντιμετωπίζουν τέτοιες 
επιλέξιμες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ως απαιτήσεις που δεν 
«βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία» σύμφωνα με τη CRD IV, και ως εκ τούτου 
αυτές οι επιλέξιμες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν αφαιρούνται από το 
CET1, βελτιώνοντας έτσι την κεφαλαιακή θέση ενός ιδρύματος. 

Τον Απρίλιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα όσον 
αφορά τον τρόπο μεταχείρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Παρόλο που μέχρι σήμερα 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι οι φορολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται με βάση τον νόμο περί DTC, όπως 
περιεγράφηκε ανωτέρω, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά τον πορτογαλικό κανονισμό 
DTC, δεν θα αμφισβητηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράνομη κρατική 
ενίσχυση. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 82 του Ν.4472/2017, το οποίο τροποποίησε 
το άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 τον Μάιο του 2017, επιβλήθηκε ετήσια προμήθεια 
ποσοστού 1,5% για το υπερβάλλον ποσό των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, το οποίο προέκυψε από τη διαφορά 
μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης (δηλαδή 29%) και του συντελεστή 
φορολόγησης ο οποίος ίσχυε την 30 Ιουνίου 2015 (δηλαδή 26%). Σύμφωνα με την 
Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4472/2017, με τον οποίο θεσπίστηκε η ανωτέρω ετήσια 
προμήθεια του 1,5%, το μέτρο αυτό λήφθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανά 
ζητήματα κρατικής ενίσχυσης. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπάρξει 
διαβεβαίωση ότι οποιαδήποτε τελική ερμηνεία των τροποποιήσεων που 
περιγράφονται ανωτέρω δεν θα αλλάξει ή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση των DTC από τον ελληνικό νόμο είναι παράνομη 
και επομένως δεν θα επιτρέπεται τελικά στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να 
χρησιμοποιούν ορισμένα DTC ως εποπτικά κεφάλαια. Εάν αλλάξουν οι κανονισμοί 
που διέπουν τη χρήση των DTC ως εποπτικά κεφάλαια, ενδέχεται να επηρεαστεί η 
κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και κατά συνέπεια οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Στις 
30.06.2022, το 52,21% του κεφαλαίου CET1 της Τράπεζας αφορούσε DTC (βλ. 
ενότητα 2.3.1 «Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση 
της Δραστηριότητάς της» - Κίνδυνος Νο 16. «Η έκδοση πρόσθετων μετοχών ως 
αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης μετατροπής μέρους ή και του συνόλου του DTA σε 
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DTC, θα επιφέρει απομείωση της συμμετοχής (dilution) των υπολοίπων συμμετοχών 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Εάν προκύψει κάποιος από τους ανωτέρω κινδύνους, θα μπορούσε να έχει σημαντική 
δυσμενή επίπτωση στην ικανότητα της Τράπεζας να διατηρεί επαρκή εποπτικά 
κεφάλαια, και κατά συνέπεια να κληθεί να εκδώσει επιπρόσθετα χρεόγραφα που να 
είναι αποδεκτά ως εποπτικά κεφάλαια, να ρευστοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού, να 
περιορίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα ή να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες 
ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική δυσμενή επίπτωση στα λειτουργικά 
αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Τράπεζας.
2.3 Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
2.3.1 Κυριότερες Δραστηριότητες
Η Τράπεζα επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα όσον αφορά την ανάλυση των 
καταθέσεων την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Ποσά σε € χιλ. 30.06.2022 % επί του συνόλου
Καταθέσεις όψεως 461.266 29,13%
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 430.491 27,18%
Καταθέσεις Προθεσμίας 687.926 43,44%
Επιταγές και Εντολές Πληρωτέες 4.047 0,26%
Σύνολο 1.583.729 100,00%

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022 έως 30.06.2022, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί 
από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα όσον αφορά την ανάλυση των 
χορηγήσεων την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποσά σε € χιλ. 30.06.2022 % επί του συνόλου
Επιχειρηματική πίστη 1.502.473 86,93%
Στεγαστική πίστη 139.866 8,09%
Καταναλωτική πίστη 86.052 4,98%
Σύνολο (προ προβλέψεων) 1.728.391 100,00%
Προβλέψεις απομείωσης 381.565 -
Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών 1.458 -

Σύνολο χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) 1.348.284 -
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022 έως 30.06.2022, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί 
από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

2.3.2 Κατανομή Εσόδων ανά Κατηγορία και Γεωγραφική Κατανομή
Η Τράπεζα επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα όσον αφορά την ανάλυση των εσόδων 
ανά κατηγορία και γεωγραφική κατανομή την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022.

Ανάλυση Εσόδων ανά Κατηγορία και Γεωγραφική Κατανομή
Κατηγορία Εσόδου
(Ποσά σε €)

Γεωγραφική 
Κατανομή 01.01-30.06.2022 % επί του 

Συνόλου

Καθαρά έσοδα από τόκους Κρήτη 21.517.748 76,19%
Υπόλοιπη Ελλάδα 4.277.880 15,15%

Καθαρά έσοδα από προμήθειες Κρήτη 1.206.437 4,27%
Υπόλοιπη Ελλάδα 816.136 2,89%

Έσοδα από μη τραπεζικές 
εργασίες

Κρήτη 242.131 0,86%
Υπόλοιπη Ελλάδα 181.013 0,64%

Σύνολο Εσόδων Κρήτη 22.966.316 81,32%
Υπόλοιπη Ελλάδα 5.275.030 18,68%

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Τράπεζα μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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2.3.3 Επενδύσεις 

2.3.3.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2019-2021 και από 01.01.2022 έως την Ημερομηνία 
του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.5.7.1 «Επενδύσεις Χρήσεων 2019-2021 και 
από 01.01.2022 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Τον Ιούλιο του 2022, ολοκληρώθηκε η ίδρυση ενός υποκαταστήματος της Τράπεζας 
στην Πάτρα, κόστους €338 χιλ. περίπου, χρηματοδοτούμενο από ίδια κεφάλαια της 
Τράπεζας.

Πέραν των ανωτέρω, η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι, από την 01.07.2022 έως 
και την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις.

2.3.3.2 Τρέχουσες Επενδύσεις και Σκοπούμενες Επενδύσεις

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.5.7.2 «Τρέχουσες Επενδύσεις και 
Σκοπούμενες Επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου:

Μετά την 5 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ποσού 
€582,6 χιλ., εκ των οποίων €146,8 χιλ. αφορούσαν λογισμικό και κυρίως ανάπτυξη του 
κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος (Profits), καθώς και εφαρμογές ανάπτυξης 
προγράμματος μετοχολογίου. Όσον αφορά τις ενσώματες ακινητοποιήσεις 
πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις α) ποσού €15,7 χιλ. για εγκατάσταση αυτόματου 
μηχανήματος ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σε δύο σημεία εξυπηρέτησης στην Κρήτη
(Άγιοι Δέκα και Μακρύς Γυαλός), β) ποσού €45,1 χιλ. κυρίως για τεχνική εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών συστημάτων ωρομέτρησης της παρουσίας των εργαζομένων, και γ) 
ποσού €375 χιλ. για την ίδρυση ενός υποκαταστήματος της Τράπεζας στη Χίο, 
χρηματοδοτούμενο από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. Επιπλέον, η Εκδότρια, 
προχώρησε σε υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ενεργητικού 
τελούσας υπό ειδική διαχείριση ανώνυμης εταιρείας – πιστούχου της Τράπεζας, 
δυνάμει της οποίας απέκτησε, έναντι τιμήματος €12,8 εκατ., μεταξύ άλλων, γήπεδο με 
την επ' αυτού ξενοδοχειακή μονάδα επιπλωμένων διαμερισμάτων, που βρίσκεται στην 
Κρήτη και ανήκε στην ως άνω υπό ειδική διαχείριση ανώνυμη εταιρεία. Η ανωτέρω 
συμβολαιογραφική πράξη υπεγράφη σε εκτέλεση της με αριθμό 192/2022 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία επικύρωσε την από 05.11.2021 
έκθεση ανάδειξης πλειοδότη της ειδικής διαχειρίστριας της εν λόγω πιστούχου 
εταιρείας, στο πλαίσιο σχετικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 
του ενεργητικού της, που συμμετείχε η Εκδότρια, η οποία είναι εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένος πιστωτής της πιστούχου εταιρείας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι, κατά́ την Ημερομηνία του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού́ Δελτίου, δεν υφίστανται σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται στο 
στάδιο της υλοποίησης ή για τις οποίες έχουν ήδη αναληφθεί́ ισχυρές δεσμεύσεις, 
πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. 
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2.4 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Τράπεζας

2.4.1 Πηγές Κεφαλαίων

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.7.1 «Πηγές Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Η βασική πηγή κεφαλαίων της Τράπεζας είναι οι καταθέσεις των πελατών (60,97% του 
Ενεργητικού την 30.06.2022). Στις 30.06.2022, τα Ίδια Κεφάλαια αντιστοιχούσαν στο 
3,32% του Ενεργητικού της Τράπεζας. Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα TLTRLO ΙΙΙ (28,64% του Ενεργητικού στις 30.06.2022). Επίσης, η Τράπεζα 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (4,24% του 
Ενεργητικού στις 30.06.2022), καθώς και από τα ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει 
(1,85% του Ενεργητικού στις 30.06.2022).

30.06.2022

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσά σε € % επί του 
Ενεργητικού

Καταθέσεις πελατών 1.583.728.894 60,97%
TLTRO ΙΙΙ 744.000.000 28,64%
ΕΤΕΠ και Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα 110.059.419 4,24%

Παγκρήτια ομόλογα TIER 1 15.100.000 0,58%
Παγκρήτια ομόλογα TIER 2 32.900.000 1,27%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 86.210.643 3,32%
Λοιπές πηγές χρηματοδότησης 25.646.483 0,99%
Σύνολο 2.597.645.439 100,00%

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

2.4.2 Ρευστότητα

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.7.2 «Ρευστότητα» του Ενημερωτικού Δελτίου, 
ως ακολούθως:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών 
της Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022:

Ποσά σε € 30.06.2022
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (128.938.839)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16.177.637)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (612.552)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) ταμειακών ροών (α)+(β)+(γ) (145.729.028)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 330.442.474
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα το τέλος της χρήσης 184.713.446

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες 
διαδικασίες από την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως περιγράφονται 
στην από 27.09.2022 έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών.
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2.4.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 2.7.3 «Κεφαλαιακή Επάρκεια» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια, το 
σύνολο του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού και η κεφαλαιακή επάρκεια της 
Τράπεζας για την 30.06.2022:

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Επισημαίνεται, πως η Τράπεζα στο πλαίσιο της Αύξησης έχει λάβει υπόψη το έλλειμα 
κεφαλαίων ύψους €23,7 εκατ. για την επίτευξη του ελάχιστου ορίου του Συνολικού 
Δείκτη Κεφαλαίων, όπως αυτό προκύπτει από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές 
Καταστάσεις (Σημείωση 5).

Η Τράπεζα αντικαθιστά την παρούσα ενότητα όσον αφορά τους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας, ως ακολούθως:

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, οι δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2022, θα 
διαμορφώνονταν ως εξής:

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά την Αύξηση) 30.06.2022
Δείκτης CET1 12,0905%
Δείκτης TIER1 13,0983%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 15,1052%

Πηγή: Στοιχεία Τράπεζας μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and 
Evaluation Process - SREP) 

Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ, εισάγεται η έννοια της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και 
Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - (SREP)), όπου η 
εποπτική αρχή αξιολογεί σε συνεχή βάση την επάρκεια των κεφαλαίων και των 

Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας 30.06.2022
Ποσά σε €
Μετοχικό κεφάλαιο 39.483.340
Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου -
Διαφορά υπέρ το άρτιο 136.824.633
Λοιπά αποθεματικά 71.099.213
Αποτελέσματα εις νέον (161.196.543)
Σύνολο εποπτικών προσαρμογών κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (455.030)
Μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 
Capital) 85.755.613

Υβριδικά κεφάλαια αποδεκτά ως μέσα κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 15.100.000
Σύνολο εποπτικών προσαρμογών κεφαλαίου της κατηγορίας 1 -
Μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1 Capital) (Α) 100.855.613
Μέσα κεφαλαίου και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αποδεκτά ως μέσα κεφαλαίου 
της Κατηγορίας 2 32.900.000

Σύνολο εποπτικών προσαρμογών των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (2.830.734)
Μέσα κεφαλαίου της Κατηγορίας 2 (Tier 2 Capital) (Β) 30.069.266
Συνολικά Εποπτικά ίδια Κεφάλαια (Total Capital) (Α) + (Β) 130.924.880
Σύνολο σταθμισμένου έναντι των κινδύνων ενεργητικού 1.498.273.720
Δείκτης CET 1 5,724%
Δείκτης TΙΕR 1 6,731%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) 8,738%
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εσωτερικών διαδικασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1024/2013 του Συμβουλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) διενεργεί σε ετήσια βάση, 
τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and
Evaluation Process - (SREP)), ώστε να καθορίσει τις εποπτικές απαιτήσεις των 
Λιγότερο Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της. Η 
διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης έχει τρεις συνιστώσες:

• Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)-Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

• Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ)-Internal Liquidity
Adequacy Assessment Process (ILAAP).

• Διαδικασίες Εποπτικής Επισκόπησης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)-Supervisory
Review and Evaluation Process (SREP).

Ενώ οι δύο πρώτες διαδικασίες αποτελούν ευθύνη του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, για 
την ΔΕΕΑ-SREP υπεύθυνη είναι η εποπτική αρχή. Σκοπός του Πυλώνα ΙΙ είναι να 
διασφαλίσει ότι κάθε τράπεζα έχει επαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και επαρκή 
εσωτερικά κεφάλαια σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει, βάσει μιας 
αποτελεσματικής αξιολόγησης των κινδύνων της.

Η Τράπεζα, υπό τον Πυλώνα ΙΙ, εκτιμά την κεφαλαιακή της επάρκεια σε σχέση με το 
σύνολο των κινδύνων που αναλαμβάνει ή προτίθεται να αναλάβει βάσει της 
στρατηγικής της και του προφίλ κινδύνου της, όπως αυτό έχει οριστεί στο Πλαίσιο και 
Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων. Στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Αξιολόγησης της 
Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process - ICAAP), η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη της ένα ευρύτερο φάσμα κατηγοριών 
κινδύνου και τις δυνατότητές της σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η 
ΔΑΕΕΚ έχει ως απώτερο σκοπό να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκή 
κεφάλαια για την κάλυψη όλων των σημαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, σε 
ορίζοντα τριών ετών. Εκπονείται σε ετήσια βάση από την Ανώτερη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Κινδύνων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού 
σχεδιασμού της Τράπεζας, καθώς έχει βασικό ρόλο στη διατήρηση της συνέχειας των 
εργασιών της διασφαλίζοντας την επαρκή κεφαλαιοποίησή της. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΔΕΑ-SREP 2021, η οποία αφορούσε σε 
στοιχεία της Τράπεζας την 31.12.2020 η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022, 
και βάσει της ΕΠΑΘ 428/2/28.06.2022, η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί το Δείκτη 
Tier 1 στο 7,740% (6,000%+1,740%), το Δείκτη CET 1 τουλάχιστον στο 5,805% 
(4,500%+1,305%) και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου τουλάχιστον στο 10,320% 
(8,000%+2,320%). Επιπλέον, βάσει της ΕΠΑΘ 428/2/28.06.2022 υποβλήθηκε από 
την Τράπεζα στην ΤτΕ, σχέδιο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ υφίσταται 
υποχρέωση της Τράπεζας να υποβάλει αναλυτικότερο και περιεκτικότερο σχέδιο στην 
ΤτΕ σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 στοιχείο γ) του Ν. 4261/2014 έως τις 30.09.2022.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι καθώς η απώτατη ημερομηνία υποβολής του 
επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι η 30.09.2022, τυγχάνει 
προγενέστερη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Αύξησης (17.10.2022) και συνεπώς 
δεν θα είναι γνωστό το τελικό σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, ενδεχομένως στο 
μέλλον η ΤτΕ να ζητήσει από την Τράπεζα να επικαιροποιήσει εκ νέου το 
επιχειρηματικό της σχέδιο ως προς το σκέλος των προσόδων της Αύξησης. Η 
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υποβολή του έγινε με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης (βλ. ενότητα 
2.12.1 «Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Τράπεζα και τη Συνέχιση της 
Δραστηριότητάς της»).

Διευκρινίζεται ότι πλέον των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, βάσει της ΕΔΕΑ, 
το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος 
ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 
4261/2014 και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ. ΣΤ του Ν. 4261/2014.

2.5 Υπάλληλοι

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.11 «Υπάλληλοι» του Ενημερωτικού Δελτίου, 
ως ακολούθως:

Στην Τράπεζα, κατά την 30.06.2022, απασχολούνταν 532 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 
οι 417 στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, οι 90 στην Αττική και οι 25 στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Η Τράπεζα δεν απασχολεί προσωρινούς υπαλλήλους.

2.6 Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.13 «Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Για τις χορηγήσεις προς συνδεδεμένα μέρη έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις.

Υπόλοιπα & Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη (Δ.Λ.Π.24)
Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
Δάνεια 5.258.121 5.711.381
Καταθέσεις 15.193.393 19.289.470
Εγγυητικές επιστολές εν ισχύ 70.000 70.000

Υπόλοιπα & Συναλλαγές με συνδεόμενα 
μέρη (Δ.Λ.Π.24) Από 1η Ιανουαρίου έως

Ποσά σε ευρώ 30.06.2022 30.06.2021
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Αμοιβές βασικών Διοικητικών Στελεχών 994.718 813.594
Αμοιβές μελών ΔΣ & Επιτρόπων 525.902 396.697
Αποζημιώσεις & λοιπές παροχές Διοικητικών 
Στελεχών, μελών Δ.Σ. & Επιτρόπων 78.099 88.440

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Υπόλοιπα και Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη από 01.01-31.08.2022
Ποσά σε €
Δάνεια 6.889.728,87
Καταθέσεις 14.533.974,85
Εγγυητικές επιστολές 70.000,00
Υπόλοιπα και Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη
Αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών 1.303.888,98
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών 703.168,13
Αποζημιώσεις και Λοιπές Παροχές Διοικητικών Στελεχών Μελών Δ.Σ. και 
Επιτροπών

112.270,17

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Λοιπές συμβάσεις της Τράπεζας με συνδεδεμένα μέρη και εφόσον δεν εμπίπτουν στις 
τρέχουσες συναλλαγές της Τράπεζας υπάγονται στην τελική έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018.
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Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι, από την 01.09.2022 και έως την Ημερομηνία 
του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές 
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.

2.7 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις 
Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα της Τράπεζας

2.7.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.1 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 
Χρήσεων 2019 – 2021» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2022-
30.06.2022 έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Εμμ. 
Αντωνακάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22781) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί 
Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», (Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα) και έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 16.09.2022.

Ακολούθως, παρατίθεται απόσπασμα από την Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Ελέγχου όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες 
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις:

«Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

… Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που 
θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2.2, 5 και 29 της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου περιγράφεται το γεγονός ότι ο συνολικός 
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Total Capital Ratio) της Τράπεζας την 30η Ιουνίου 
2022 υπολείπεται του ελάχιστου εποπτικού ορίου όπως προσδιορίστηκε βάσει της 
εποπτικής διαδικασίας ΕΔΕΑ – 2021 η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η 
αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από την επιτυχή κάλυψη της αναγγελθείσας αυξήσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας (ποσού έως 98,7 εκατ. ευρώ) που βρίσκεται σε εξέλιξη από 
τις 06.09.2022. Στην παρούσα φάση δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε εύλογη 
διασφάλιση αναφορικά με το βαθμό κάλυψης της άνω σκοπούμενης αυξήσεως 
κεφαλαίου δεδομένου ότι αυτή ολοκληρώνεται στις 30.09.2022. Όπως αναφέρεται στη 
σημείωση 2.2, τα γεγονότα αυτά και συνθήκες αυτές, μεταξύ άλλων, υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική 
αμφιβολία αναφορικά με την δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητά της. Στην ίδια σημείωση 2.2, περιλαμβάνονται τα μέτρα που έχει λάβει 
ή προτίθεται να λάβει η Διοίκηση της Τράπεζας για την αντιμετώπιση του θέματος 
αυτού. Το συμπέρασμα μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.».
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2.7.1.1 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Τράπεζας

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.1.1 «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
της Τράπεζας» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος της Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022:

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 31.860.818 32.582.476
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (6.065.190) (6.325.047)
Καθαρά έσοδα από τόκους 25.795.628 26.257.429
Έσοδα προμηθειών 5.315.703 4.375.801
Έξοδα προμηθειών (3.293.130) (2.583.289)
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 2.022.573 1.792.512
Έσοδα από μερίσματα 2.833 2.253
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 73.262 1.116.324
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 347.050 275.762
Σύνολο καθαρών εσόδων 28.241.345 29.444.280
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (9.787.600) (9.052.235)
Γενικά διοικητικά έξοδα (8.203.715) (5.724.794)
Αποσβέσεις (1.605.938) (1.327.092)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (158.875) (212.356)
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (19.756.128) (16.316.478)
Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων (7.053.324) (9.962.299)
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) αποτίμησης 197.226 268.502
Λοιπά αποτελέσματα (56.756) 107.372
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 1.572.364 3.541.377
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) (455.985) (1.026.999)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 1.116.378 2.514.378
Αναλογιστικά έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων (19.680) (26.960)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων συνολικών 
εσόδων 5.707 7.818

Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους 1.102.406 2.495.236
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1.116.378 2.514.378
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 78.966.680 7.896.668
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,01 0,32
Αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων 
δανείων 8.625.688 13.503.676

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Καθαρά έσοδα από τόκους

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Έσοδα τόκων από:
Τίτλους σταθερής απόδοσης (Ομόλογα & Γραμμάτια 
Ελληνικού Δημοσίου) (121.353) (297.933)

Τίτλους σταθερής απόδοσης (Εταιρικά ομόλογα) 766.445 893.505
Χορηγήσεις 27.938.210 29.069.725
Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 3.253.845 2.927.014
Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα 3.770 3.685
Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα 13.449 6.742
Λοιπά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 6.451 (20.263)
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 31.860.818 32.582.476

Έξοδα τόκων από:
Υποχρεώσεις προς πελάτες 926.192 1.549.944
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Προμήθειες εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 535.004 689.027
Παγκρήτιο Ομόλογο 1.601.230 1.632.463
Εισφορά σε ταμείο εγγύησης καταθέσεων 1.232.577 604.927
Υποχρεώσεις προς Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 106.861 160.554
Εισφορά Ν.128/75 1.650.112 1.675.282
Τόκοι ειδικών καταθέσεων 9.614 9.755
Εισφορά γραφείου συμψηφισμού 3.599 3.095
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 6.065.190 6.325.047
Καθαρά έσοδα από τόκους 25.795.628 26.257.429

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Tο μέσο κόστος των καταθέσεων και λοιπών υποχρεώσεων των τοκοφόρων στοιχείων 
του παθητικού διαμορφώνεται σε 0,48% κατά την 30.06.2022, έναντι 0,57% στις 
30.06.2021, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin) αντίστοιχα 
κατά την 30.06.2022 ανήλθε σε 2,15%, έναντι 2,48% κατά την 30.06.2021. Η μείωση 
στο μέσο κόστος των καταθέσεων οφείλεται κυρίως στην μείωση των επιτοκίων 
προθεσμιακών καταθέσεων. Αντίστοιχα, η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται 
κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους χορηγήσεων λόγω της αύξησης 
των μη εκτοκιζόμενων δανείων και της οριακής μείωσης του ονομαστικού επιτοκίου 
χορηγήσεων.

Καθαρά έσοδα από προμήθειες
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Έσοδα προμηθειών από:
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 945.664 660.112
Έσοδα από δικαστικά 275.273 414.486
Προμήθειες εμβασμάτων 879.869 602.895
Προμήθειες επιταγών και λοιπών ενεχύρων 532.621 465.643
Προμήθειες POS 987.008 612.348
Προμήθειες φακέλου δανείων 548.985 434.502
Προμήθειες ασφαλειών 250.978 244.840
Προμήθειες διαχείρισης λογαριασμών 281.569 256.919
Προμήθειες καρτών 140.814 274.705
Προμήθειες ΑΤΜ 128.322 118.042
Έσοδα ελέγχου τίτλων 46.471 53.517
Προμήθειες από ρυθμίσεις οφειλών 3.662 17.068
Προμήθειες από εργασίες για λογαριασμό τρίτων 20.252 15.677
Προμήθειες παροχής πληροφοριών Τειρεσία 15.308 16.199
Προμήθειες εισαγωγών-εξαγωγών εξωτερικού εμπορίου 38.796 22.105
Προμήθειες παροχής πληροφοριών αρχείου 36.901 48.282
Προμήθειες ελέγχου νομιμοποίησης εταιρειών 32.979 29.031
Προμήθειες προγράμματος JESSICA ΤΕΠΙΧ 29.055 64.401
Προμήθειες από εκχώρηση απαιτήσεων 14.637 21.348
Λοιπά έσοδα προμηθειών 105.672 2.598
Προμήθειες διαχείρισης συναλλάγματος 866 1.083
Σύνολο εσόδων από προμήθειες: 5.315.703 4.375.801
Έξοδα προμηθειών από:
Έξοδα από δικαστικές ενέργειες 478.927 557.960
Πιστωτικές κάρτες και ΑΤΜ 1.290.750 1.054.967
POS 1.070.854 729.124
Συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου 16 19
Τειρεσίας Α.Ε. 377.287 186.838
Έξοδα προμηθειών από λοιπές εργασίες 75.297 54.381
Σύνολο εξόδων από προμήθειες 3.293.130 2.583.289
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 2.022.573 1.792.512

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Την 30.06.2022, απασχολούνταν στην Τράπεζα 532 εργαζόμενοι έναντι 510 την 
31.12.2021, εκ των οποίων οι 417 στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, οι 90 στην 
Αττική και οι 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Τράπεζα δεν απασχολεί προσωρινούς 
υπαλλήλους. Οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Μισθοί 7.363.391 6.721.702
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου προσωπικού 1.723.637 1.504.690
Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού 285.456 210.109
Αποζημιώσεις αποχωρήσεως προσωπικού 55.051 307.676
Πρόβλεψη αποζημίωσης έμμισθου προσωπικού 54.227 54.227
Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 305.838 253.830
Σύνολο 9.787.600 9.052.235

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Γενικά διοικητικά έξοδα

Τα γενικά διοικητικά έξοδα για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 αναλύονται ως 
ακολούθως:

Ποσά σε € 01.01-
30.06.2022

01.01-
30.06.2021

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.257.522 2.576.952
Τηλεφωνικά – Ταχυδρομικά 262.336 182.089
Ενοίκια κτιρίων 99.935 108.084
Ασφάλιστρα 172.578 127.333
Επισκευές και συντηρήσεις 1.182.635 869.620
Έξοδα φωτισμού 350.076 175.999
Έξοδα ύδρευσης 6.072 2.495
Καθαρισμός καταστημάτων 115.834 78.667
Έξοδα μεταφορών 67.430 42.054
Έξοδα ταξιδίων 87.574 47.852
Έξοδα προβολής κα διαφήμισης 704.102 561.350
Συνδρομές – Εισφορές 215.783 119.955
Έντυπα και γραφική ύλη 39.325 28.303
Έξοδα δημοσιεύσεων 1.777 25
Οδοιπορικά έξοδα 54.775 18.618
Έξοδα φύλαξης χώρων 79.752 57.282
Έξοδα χρηματαποστολών 58.504 48.474
Έξοδα εκδόσεως Ομολογιακών δανείων 20.223 21.687
Χρηματοοικονομικό κόστος μισθωμένων ακινήτων (ΔΠΧΑ 16) 188.656 169.092
Λοιπά διάφορα έξοδα 238.827 488.864
Σύνολο 8.203.715 5.724.794

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν κυρίως αμοιβές για συμβουλευτικές, οικονομικές 
και νομικές υπηρεσίες. Ειδικά για το τρέχον έτος, τα κονδύλια αυτά είναι αυξημένα, 
καθώς περιλαμβάνουν τα έξοδα των συμβούλων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
Kastor, καθώς και τη σκοπούμενη τιτλοποίηση τμήματος των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (NPEs) αλλά και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναφορικά με την 
απόκτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ελληνικού δικτύου 
υποκαταστημάτων της HSBC Continental Europe και τη σκοπούμενη συγχώνευση με 
τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
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Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις Από 1η Ιανουαρίου έως
Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ/νες στο λειτουργικό 
κόστος 837.311 731.253

Αποσβέσεις άυλων παγίων 288.100 261.829
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16 480.527 334.010
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ/νες στο 
λειτουργικό κόστος

1.605.938 1.327.092

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων

Η Τράπεζα σχηματίζει προβλέψεις με βάση την πολιτική των προβλέψεων 
απομείωσης που εφαρμόζει στο πλαίσιο των απαιτήσεων των Δ.Π.Χ.Α. Τα ποσά των 
προβλέψεων για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 έχουν ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 7.053.324 9.962.299
Σύνολο 7.053.324 9.962.299

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Η πρόβλεψη σχηματίζεται για την αναμενόμενη ζημία (Expected Credit Loss - ECL) 
του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσεως της περιόδου 01.01.2022 έως 
30.06.2022 με φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) (455.985) (1.026.999)
Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων συνολικών εσόδων 5.707 7.818
Σύνολο (450.278) (1.019.181)

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Ο αναβαλλόμενος φόρος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος προκύπτει ως 
εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων 77.543 77.509
Διαφορά προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου 51.192 (861.810)
Καταλογιζόμενα έσοδα 3.158.195 2.824.761
Αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 50.328 31.623
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων από 
πλειστηριασμούς (28.933) -

Δαπάνες εκδόσεως ομολογιακών δανείων (5.865) (6.289)
Αναγνώρισης δικαιωμάτων από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 (16.423) (12.138)
Λοιπές προσωρινές διαφορές 85.185 -
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (6.083) (4.704)
Ζημία PSI 108.605 108.605
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από εκπιπτόμενες 
φορολογικά ζημίες (3.017.760) (1.130.556)

Σύνολο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 455.985 1.026.999
Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) (5.707) (7.818)
Σύνολο στην κατάσταση συνολικών εσόδων 450.278 1.019.181

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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2.7.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Τράπεζας 

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.1.2 «Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
Τράπεζας» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
της Τράπεζας κατά την 30.06.2022:

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Ενεργητικό
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 170.645.176 316.110.884
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 14.068.270 14.331.590
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 9.072.430 8.992.724

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο 
αποσβεσμένο κόστος 852.715.612 849.049.193

Δάνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 1.729.849.429 1.708.456.522
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (381.565.233) (374.652.324)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.625.643 23.297.916
Επενδύσεις σε ακίνητα 15.667.000 15.667.000
Άυλα πάγια στοιχεία 3.893.963 3.670.698
Μισθωτικά δικαιώματα ΔΠΧΑ 16 6.960.003 7.939.836
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 65.247.408 65.697.687
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 75.597.547 66.604.433
Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 12.868.190 12.967.958
Σύνολο ενεργητικού 2.597.645.439 2.718.134.115
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 744.000.000 744.000.000
Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα 110.059.419 119.545.783

Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.583.728.894 1.696.142.060
Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 47.979.777 47.959.554
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 583.449 542.795
Υποχρεώσεις από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 7.297.094 8.220.295
Λοιπά στοιχεία παθητικού 17.786.163 16.615.392
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.511.434.796 2.633.025.878
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 39.483.340 39.483.340
Διάφορα υπέρ το άρτιο 136.824.633 136.824.633
Λοιπά αποθεματικά 71.099.213 71.099.213
Αποτελέσματα εις νέο (161.196.543) (162.298.948)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 86.210.643 85.108.237
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 2.597.645.439 2.718.134.115

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων την 30.06.2022 αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Λοιπές συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 4.737.608 4.772.909
Συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 4.321.301 4.203.939
Μετοχές 13.522 15.877
Σύνολο 9.072.430 8.992.724

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος
Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Ομόλογα & Έντοκα Γραμμάτια & ΕΓΕΔ του Ελληνικού 
Δημοσίου 807.223.908 803.945.173

Εταιρικά ομόλογα 45.491.704 45.104.020
Σύνολο 852.715.612 849.049.193

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Ακολούθως, παρατίθεται αναλυτικότερος πίνακας.

Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου & εταιρικά ομόλογα

30.06.2022

Σύνολο

Ελληνικού 
Δημοσίου Εταιρικά

Ποσά σε €

Αποτιμώμενα 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος

Αποτιμώμενα 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος

Υπόλοιπο 01.01.2022
Ονομαστική αξία 758.456.000 45.378.000 803.834.000
Υπεραξία ανταλλαγής 63.133.652 (3.142) 63.130.510
Πληρωθέντες (δουλευμένοι) τόκοι 
ομολόγων 2.012.170 - 2.012.170

Αναπροσαρμογή αξίας βάσει effective 
interest rate (19.656.649) - (19.656.649)

Αποτέλεσμα αποτίμησης στο αποσβεσμένο 
κόστος - (270.838) (270.838)

Σύνολο 803.945.173 45.104.020 849.049.193
Κινήσεις χρήσεως
Αγορές (ονομαστική αξία) 16.000.000 200.000 16.200.000
Υπεραξία ανταλλαγής που πληρώθηκε κατά 
την αγορά 1.244.600 - 1.244.600

Δουλευμένοι τόκοι που πληρώθηκαν κατά 
την αγορά 280.017 - 280.634

Αξία εκκαθάρισης αγορών 17.524.617 200.000 17.725.234
Ρευστοποιήσεις - - -
Υπεραξία ανταλλαγής που εισπράχθηκε 
κατά την πώληση 3.133 - 3.133

Δουλευμένοι τόκοι που εισπράχθηκαν κατά 
την πώληση (2.221.502) - (2.221.502)

Αξία εκκαθάρισης πωλήσεων (2.218.368) - (2.218.368)
Τόκοι/κουπόνια περιόδου 11.902.699 766.445 12.669.145
Κέρδος/(Ζημία) από πώληση - - -
Αποτέλεσμα αποτίμησης περιόδου (12.021.247) 187.684 (11.833.563)
Σύνολο αποτελεσμάτων περιόδου (118.547) 954.129 835.582
Υπόλοιπο 30.06.2022
Ονομαστική αξία 774.456.000 45.578.000 820.034.000
Υπεραξία ανταλλαγής 64.375.119 (3.142) 64.371.977
Πληρωθέντες (δουλευμένοι) τόκοι 
ομολόγων 70.685 - 70.685

Αναπροσαρμογή αξίας βάσει effective 
interest rate (31.677.895) - (31.677.895)

Αποτέλεσμα αποτίμησης στο αποσβεσμένο 
κόστος - (83.154) (83.154)

Σύνολο 807.223.908 45.491.704 852.715.612
Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Δάνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες

Στον πίνακα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά οι απαιτήσεις της 
Τράπεζας ανά κατηγορία δραστηριότητας:
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Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Επιχειρηματική πίστη (α) 1.502.472.639 1.483.412.057
Εμπόριο 403.841.750 395.202.870
Τουρισμός/Καταλύματα 320.858.190 320.518.080
Βιομηχανία/Βιοτεχνία 272.999.940 269.262.230
Κατασκευές 223.577.689 219.390.187
Γεωργία/Κτηνοτροφία/Αλιεία 38.742.940 37.229.060
Εστίαση 39.623.270 39.113.500
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά 33.122.020 37.597.950
Παροχή Υπηρεσιών/Ελεύθερα Επαγγέλματα 30.810.190 31.509.090
Λοιπά 37.423.640 34.508.550
Μεταφορές και Αποθήκευση 19.951.970 20.830.200
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 26.225.940 26.036.950
ΟΤΑ/Δημοτικές Επιχειρήσεις 8.157.530 9.600.700
Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική/Ενημέρωση 18.536.380 15.500.340
Ναυτιλία 10.174.980 8.659.320
Υπηρεσίες Υγείας 3.942.100 3.897.700
Διαχείριση Νερού και Λυμάτων 3.396.840 3.125.220
Ασφαλιστικές/Επενδυτικές Επιχειρήσεις 11.087.270 11.430.110
Στεγαστική πίστη (β) 139.866.320 139.535.430
Καταναλωτική πίστη (γ) 86.052.480 84.153.860
Απαιτήσεις από προμήθειες Εγγυητικών (δ) 1.457.981 1.355.163
Σύνολο (α)+(β)+(γ)+(δ) 1.729.849.420 1.708.456.510

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προβλέψεις στις οποίες έχει προχωρήσει 
η Τράπεζα για την απομείωση των δανείων:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 374.652.324 356.722.021
Διαγραφές (140.416) (152.444)
Πρόβλεψη περιόδου 7.053.324 18.082.748
Σύνολο 381.565.233 374.652.324

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους

Το υπόλοιπο του λογαριασμού την 30.06.2022 αναλύεται, σύμφωνα με τα εικονιζόμενα 
στον ακόλουθο πίνακα, ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων (494.359) (416.816)
Διαφορά προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου 17.972.274 18.023.466
Καταλογιζόμενα έσοδα (13.779.849) (10.621.654)
Αποτίμησης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων (1.606.540) (1.556.212)
Αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων 
από πλειστηριασμούς 572.408 543.476

Δαπάνες εκδόσεως ομολογιακών δανείων (5.865) (11.729)
Αναγνώριση δικαιωμάτων από μισθώσεις ΔΠΧΑ 
16 97.756 81.333

Λοιπές προσωρινές διαφορές 82.674 167.859
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 169.200 157.410
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
προσωρινών διαφορών (α) 3.007.700 6.367.134

Ζημία PSI (β) 4.235.595 4.344.200
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση άρ. 27 
Ν.4172/2013 (πιστωτικού κινδύνου) (γ) 40.537.525 40.537.525

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από 
εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες (δ) 17.466.589 14.448.828
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Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης (α)+(β)+(γ)+(δ) 65.247.408 65.697.687

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού την 30.06.2022 εμφανίζονται στον πίνακα 
κατωτέρω:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων 37.780.789 38.143.609
Εγγυήσεις (collaterals) πιστωτικών καρτών 1.308.001 -
Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων - 8.230
Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 3.241.736 1.603.030
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 555.646 -
Απαιτήσεις από πωλήσεις ακινήτων από 
πλειστηριασμούς 1.605.344 1.634.260

Προκαταβολή και παρακρατήσεις φόρου 
εισοδήματος 3.781.411 1.860.950

Έξοδα επομένων χρήσεων 2.412.659 1.693.965
Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους 11.079.444 7.461.583
Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα 13.765.339 14.037.575
Έσοδα προμηθειών εισπρακτέα 65.000 116.726
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών εισπρακτέα - 15.386
Προκαταβολές προσωπικού 2.179 29.119
Σύνολο 75.597.547 66.604.433

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες
Οι υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες την 30.06.2022 αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Καταθέσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με ενέχυρο 
ΕΓΕΔ & δάνεια 744.000.000 744.000.000

Σύνολο 744.000.000 744.000.000
Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Από 23.06.2022 το επιτόκιο των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (TLTROs III) αναπροσαρμόζεται σε -0.5% από -1% με αντίστοιχη 
μείωση στο αναμενόμενο έσοδο.
Υποχρεώσεις προς πελάτες

Οι καταθέσεις και οι λοιποί λογαριασμοί πελατών της Τράπεζας την 30.06.2022 
εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Καταθέσεις όψεως 461.248.191 566.764.779
Καταθέσεις ταμιευτηρίου 429.668.994 422.563.867
Καταθέσεις προθεσμίας 680.197.491 694.332.298
Καταθέσεις όψεως σε $ 17.379 54.048
Καταθέσεις ταμιευτηρίου σε $ 821.942 278.090
Καταθέσεις προθεσμίας σε $ 7.728.231 7.911.199
Επιταγές και εντολές πληρωτέες 4.046.665 4.237.779
Σύνολο 1.583.728.894 1.696.142.060

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

Οι πιστωτικοί τίτλοι και οι λοιπές δανειακές υποχρεώσεις για την περίοδο 01.01.2022 
έως 30.06.2022 αφορούν σε εκδόσεις ομολόγων, τα υπόλοιπα των οποίων αναλύονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Παγκρήτιο ομόλογο εκδόσεως 2015 (ανανέωση 2021) μειωμένης
εξασφάλισης 23.500.000 23.500.000

Μείον: Δαπάνες εκδόσεως ομολόγου (12.533) (25.066)
Παγκρήτιο ομόλογο εκδόσεως 2015 μετατρέψιμο σε μετοχές 15.100.000 15.100.000
Μείον: Δαπάνες εκδόσεως ομολόγου (7.690) (15.380)
Παγκρήτιο ομόλογο εκδόσεως 2018 μειωμένης εξασφάλισης 9.400.000 9.400.000
Σύνολο 47.979.777 47.959.554

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Η εξέλιξη των λοιπών στοιχείων παθητικού για την περίοδο 01.01.2022 έως 
30.06.2022 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε € 30.06.2022 31.12.2021
Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 3.051.147 1.938.499
Υποχρεώσεις από συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (7.003) (1.488)
Επιταγές καλύμματα προς είσπραξη 4.135.136 3.021.370
Τόκοι και προμήθειες δεδουλευμένοι/ες 1.883.688 1.610.808
Εισπράξεις από πλειστηριασμούς σε αναμονή 689.986 689.986
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 515.950 954.004
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 109.979 3.522.784
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 435.882 832.623
Λοιπές υποχρεώσεις 10.714 120.941
Εισφορά Ν.128/75 - 277.763
Ταμείο εγγύησης καταθέσεων 1.293.268 1.452.619
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 759.937 590.000
Τηλεφωνικά – Ηλεκτρικό ρεύμα – Ταχυδρομικά 175.000 150.000
Αμοιβές προσωπικού δεδουλευμένες - 400.000
Υποχρεώσεις από εκκαθαρίσεις καρτών 108.318 250.477
Λοιπά έξοδα δουλευμένα 4.624.160 805.006
Σύνολο 17.786.163 16.615.392

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Μετοχικό κεφάλαιο

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2022 έως 
30.06.2022 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά σε € Αριθμός 
Μετοχών

Ονομαστική 
Αξία

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2021 7.894.356 5 39.471.780
Καθαρή αύξηση κεφαλαίου 2.312 5 11.560
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2021 7.896.668 5 39.483.340
Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου 2022 78.966.680 0,5 39.483.340

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5 Μαΐου 2022, οι μέτοχοι της Τράπεζας 
αποφάσισαν τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από €5 σε €0,50, με 
αύξηση του αριθμού των μετοχών κατ’ αναλογία δέκα νέες μετοχές για κάθε μία 
υφιστάμενη και δεκαπλασιασμό του συνολικού αριθμού των μετοχών από 7.896.668 
σε 78.966.680 (split). Κατά συνέπεια, κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, 
ονομαστικής αξίας €5 εκάστη, θα αντικατασταθεί με δέκα νέες κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Αντίστοιχα, τροποποιήθηκε το σχετικό 
άρθρο του Καταστατικού (αριθμός πρωτοκόλλου ΓΕΜΗ 2630387/08.06.2022).
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Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Η ανάλυση του ως άνω λογαριασμού για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά σε € Υπόλοιπο
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2021 136.817.697
Καθαρή αύξηση κεφαλαίου 6.936
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2021 136.824.633
Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου 2022 136.824.633

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

2.7.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Τράπεζας Περιόδου 01.01.2022 –
30.06.2022

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.1.3 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 
Τράπεζας Χρήσεων 2019-2021» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της 
Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε € 30.06.2022 30.06.2021
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρου εισοδήματος 1.572.364 3.541.377
Προσαρμογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις/απομειώσεις ενσώματων παγίων 831.804 731.253
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16 480.527 334.010
Αποσβέσεις/απομειώσεις άυλων παγίων 291.726 261.829
Προβλέψεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων 7.053.324 9.962.299
Αποτίμηση αξίας χρημ/κών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (79.706) (187.009)

Αποτίμηση αξίας χρημ/κών περιουσιακών 
στοιχείων στο αποσβεσμένο κόστος (187.684) (1.146.332)

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω 
αφυπηρέτησης 20.975 16.222

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 188.656 169.092
(Κέρδη) /ζημίες από την αποτίμηση 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 99.768 -

Δουλευμένα έσοδα ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 12.024.380 8.176.286
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα) 126.483 21.687
Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων 
ενεργητικού που σχετίζονται με λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (21.533.323) (57.171.422)
Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (8.993.114) (5.465.289)
Καθαρή (αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:
Υποχρεώσεων προς Κεντρική Τράπεζα - 324.000.000
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (9.486.363) (14.138.277)
Υποχρεώσεων προς πελάτες (112.413.166) 20.131.277
Λοιπών υποχρεώσεων 1.064.511 542.833
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες πριν από φόρους (128.938.839) 289.779.836

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος - -
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (128.938.839) 289.779.836

Επενδυτικές δραστηριότητες
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Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

2.7.1.4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας Περιόδου 
01.01.2022 – 30.06.2022

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.1.4 «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων της Τράπεζας Χρήσεων 2019-2021» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως 
ακολούθως:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της 
Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022:

Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση 

υπέρ το 
άρτιο

Ποσά 
προοριζόμ

ενα για 
αύξηση 

ΜΚ

Τακτικό 
αποθεματι

κό

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας

Λοιπά 
αποθεματι

κά
Αποτελέσματ

α εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 
01.01.2022 39.483.340 136.824.633 - 15.105.153 1.853.591 54.140.469 (162.298.948) 85.108.237

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα - - - - - - 1.102.406 1.102.406

Υπόλοιπο στις 
30.06.2022 39.483.340 136.824.633 - 15.105.153 1.853.591 54.140.469 (161.196.543) 86.210.643

Υπόλοιπο στις 
01.01.2021 39.471.780 136.817.697 18.496 15.105.153 1.853.591 54.140.469 (165.827.613) 81.579.573

Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 11.560 6.936 (18.496) - - - - -

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα - - - - - - 3.528.664 3.528.664

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά 
την 31 
Δεκεμβρίου 2021

39.483.340 136.824.633 - 15.105.153 1.853.591 54.140.469 (162.298.948) 85.108.237

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

2.7.2 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.2 «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της 
Απόδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, η Τράπεζα παρουσιάζει ορισμένους 
Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative Performance 
Measures»), βάσει των ESMA Guidelines on Alternatives Measures της 05.10.2015) 

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία - (1.503.272)

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμώμενων στο αποσβεσμένο κόστος (17.724.617) (443.988.320)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (674.522) (543.759)

Εισπράξεις από την πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στο 
αποσβεσμένο κόστος

2.221.502 71.445.655

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (16.177.637) (374.589.696)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή χρηματοδοτικών συμβάσεων ΔΠΧΑ 
16 (612.552) (461.246)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (612.552) (461.246)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών ροών (α) 
+ (β) + (γ) (145.729.028) (85.271.106)

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσεως 330.442.474 190.702.873

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσεως 184.713.446 105.431.767
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εκτός ΔΠΧΑ που απορρέουν από τις οικονομικές της καταστάσεις. Οι Εναλλακτικοί 
Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα 
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΔΠΧΑ, καθώς και 
άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης 
(ΕΔΜΑ), οι οποίοι υπολογίστηκαν με βάση τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022 έως 30.06.2022 και τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις των χρήσεων 2019-2021:

Νο. ΕΔΜΑ ΕΔΜΑ 
Ορισμός Υπολογισμός 31.12.2019 31.12.2020 

(αναθεωρημένο) 31.12.2021 30.06.2022

Ποσά σε € εκτός και αν αναφέρονται διαφορετικά 

(1)

Δείκτης Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 

(CET1)

Κύρια βασικά ίδια κεφάλαια 
τέλους περιόδου, όπως ορίζονται 

από τον Κανονισμό (EU) 
575/2013, με σταδιακή εφαρμογή 
των διατάξεων στα σταθμισμένα 

στοιχεία Ενεργητικού

10,168% 8,625% 7,287% 5,724%

(2)

Κεφαλαιακή 
επάρκεια ή 

Συνολικός Δείκτης 
Κεφαλαίου (Total

Capital Ratio)

Συνολικά ίδια κεφάλαια τέλους 
περιόδου, όπως ορίζονται από 

τον Κανονισμό (EU) 575/2013, με 
σταδιακή εφαρμογή των 

διατάξεων στα σταθμισμένα 
στοιχεία Ενεργητικού

13,236% 11,100% 10,457% 8,738%

(3) Δάνεια / Καταθέσεις

Δάνεια και 
απαιτήσεις κατά 

πελατών προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες προς 
υποχρεώσεις 
προς πελάτες 

τέλους 
περιόδου

(γ) / (θ) 111,31% 112,19% 100,73% 109,23%

(4) Μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα (ΝΡΕs)

Σύμφωνα με τους ορισμούς της 
Ευρωπαϊκής Αρχής (ΕΒΑ, ITS
Technical Standards), ως μη 
εξυπηρετούμενα ορίζονται τα 

ανοίγματα που πληρούν μία ή και 
τις δύο κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Σημαντικά ανοίγματα με 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 

ημερών
β. Ανοίγματα αβέβαιης πλήρους 

είσπραξης χωρίς τη 
ρευστοποίηση εξασφάλισης 

ανεξαρτήτως από την ύπαρξη 
ποσού σε καθυστέρηση ή ημερών 

καθυστέρησης

941.734.191 987.913.808 1.087.406.173 1.124.993.316

(5) Μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια

Δάνεια και απαιτήσεις κατά 
πελατών σε καθυστέρηση >90 

ημερών τέλους περιόδου 
690.117.961 859.282.757 977.545.177 1.017.355.044

(6) Δάνεια σε 
καθυστέρηση (%)

Μη 
εξυπηρετούμεν
α δάνεια προς 

δάνεια και 
απαιτήσεις κατά 

πελατών προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες τέλους 

περιόδου

(5) / (γ) 46,47% 54,16% 57,22% 58,81%

(7) Οριστικές 
καθυστερήσεις

Δάνεια για τα οποία η Τράπεζα 
θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα 
μπορέσουν να εξυπηρετηθούν

344.866.552 396.383.194 427.498.075 448.596.843
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Νο. ΕΔΜΑ ΕΔΜΑ 
Ορισμός Υπολογισμός 31.12.2019 31.12.2020 

(αναθεωρημένο) 31.12.2021 30.06.2022

Ποσά σε € εκτός και αν αναφέρονται διαφορετικά 

(8)
Οριστικές 

καθυστερήσεις /
Δάνεια

Δάνεια για τα 
οποία η 

Τράπεζα θεωρεί 
σχεδόν βέβαιο 

ότι δεν θα 
μπορέσουν να 
εξυπηρετηθούν 
προς δάνεια και 
απαιτήσεις κατά 

πελατών προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες τέλους 

περιόδου

(7) / (γ) 23,22% 24,98% 25,02% 25,93%

(9) NPEs / Δάνεια

Μη 
εξυπηρετούμεν

α ανοίγματα 
προς δάνεια και 

άλλες 
απαιτήσεις από 

πελάτες

(4) / (γ) 63,42% 62,26% 63,65% 65,03%

(10) Προβλέψεις /
Δάνεια

Σωρευμένες 
προβλέψεις για 

πιστωτικό 
κίνδυνο προς 

δάνεια και 
απαιτήσεις κατά 

πελατών προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες τέλους 

περιόδου

(ε) / (γ) 22,90% 22,48% 21,93% 22,06%

(11)
Προβλέψεις / Μη 
εξυπηρετούμενα 

δάνεια

Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις προς δάνεια και 
απαιτήσεις κατά πελατών σε 

καθυστέρηση >90 ημερών τέλους 
περιόδου(ε)/ (5)

49,27% 41,51% 38,33% 37,51%

(12)
Κάλυψη μη 

εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (ΝΡΕs)

Προβλέψεις για 
επισφαλείς 
απαιτήσεις 
προς μη 

εξυπηρετούμεν
α ανοίγματα 

(ΝΡΕs)/

(ε) / (4) 36,10% 36,11% 34,45% 33,92%

(13) Καλύμματα δανείων Αξία καλυμμάτων δανείων 1.051.038.246 1.099.756.088 1.140.197.322 1.153.914.877

(14) Καλύμματα / Δάνεια

Αξία 
καλυμμάτων 

δανείων προς 
δάνεια και άλλες 
απαιτήσεις από 

πελάτες προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες

(13) / (γ) 70,78% 69,31% 66,74% 66,71%

(15)
Καλύμματα + 
Προβλέψεις /

Δάνεια

Αξία 
καλυμμάτων 

δανείων πλέον 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

προς δάνεια και 
άλλες 

απαιτήσεις από 
πελάτες προ 
προβλέψεων 

για επισφαλείς 
πελάτες

((13) + (ε)) / (γ) 93,67% 91,80% 88,67% 88,76%

(16) Τοκοφόρα στοιχεία 
Ενεργητικού

Μέσος όρος 
αρχής και 

τέλους 
περιόδου 

ταμείου και 

(((α)+(β)+(γ)+ 
(δ)-(ν)-(ξ)) 

ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ +

1.784.621.585 1.918.691.778 2.637.838.200 2.771.296.461
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Νο. ΕΔΜΑ ΕΔΜΑ 
Ορισμός Υπολογισμός 31.12.2019 31.12.2020 

(αναθεωρημένο) 31.12.2021 30.06.2022

Ποσά σε € εκτός και αν αναφέρονται διαφορετικά 
διαθεσίμων σε 

Κεντρικές 
Τράπεζες πλέον 

απαιτήσεων 
κατά 

χρηματοπιστωτι
κών ιδρυμάτων 
πλέον δανείων 
και απαιτήσεων 
κατά πελατών 

πλέον 
χρηματοοικονομ

ικών 
περιουσιακών 
στοιχείων στο 
αποσβεσμένο 

κόστος

((α)+(β)+(γ)+(δ)
-(ν)-(ξ)) 

ΤΕΛΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ) / 2

(17) Τοκοφόρα στοιχεία 
Παθητικού

Μέσος όρος 
αρχής και 

τέλους 
περιόδου 

υποχρεώσεων 
προς Κεντρικές 
Τράπεζες πλέον 
υποχρεώσεων 

προς λοιπά 
πιστωτικά 

ιδρύματα πλέον 
υποχρεώσεων 
προς πελάτες

(((ζ)+(η)+(θ)+(ι)) 
ΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ+
((ζ)+(η)+(θ)+(ι)) 

ΤΕΛΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ) / 2

1.511.843.734 1.642.889.100 2.367.393.800 2.504.429.164

(18) Μέσο επιτόκιο 
δανείων

Τόκοι και 
εξομοιούμενα 

έσοδα περιόδου 
προς μέσο όρο 
περιόδου (σε 

ημερήσια βάση) 
τοκοφόρων 
στοιχείων 

ενεργητικού

(κ) / (16) 2,74% 2,79% 2,48% 2,30%¹

(19) Μέσο επιτόκιο 
καταθέσεων

Τόκοι και 
εξομοιούμενα

έξοδα περιόδου 
προς μέσο όρο 
περιόδου (σε 

ημερήσια βάση) 
τοκοφόρων 
στοιχείων 
παθητικού

(λ) / (17) 1,59% 1,03% 0,52% 0,48%¹

(20) Επιτοκιακό 
περιθώριο

Μέσο επιτόκιο 
δανείων μείον 
μέσο επιτόκιο 
καταθέσεων

(18) – (19) 1,15% 1,76% 1,96% 1,82%¹

(21) Καθαρό επιτοκιακό 
περιθώριο

Καθαρά έσοδα 
από τόκους 

περιόδου προς 
τοκοφόρα 
στοιχεία 

Ενεργητικού

(μ) / ((16)-((ε 
ΑΡΧΗΣ)+(ε 

ΤΕΛΟΥΣ))/2)
1,78% 2,35% 2,34% 2,15%¹

¹ Τα μεγέθη υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Πηγή: α) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, και β) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις 
χρήσεις 2019-2021 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 είναι 
αναθεωρημένα λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 19) και προκύπτουν από τα συγκριτικά 
στοιχεία της χρήσης 2021 και της χρήσης 2019 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020. Τα στοιχεία του 2019 είναι 
βάσει της προηγούμενης λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 19).

Νο. Συστατικό στοιχείο ΕΔΜΑ 31.12.2019 31.12.2020 
(αναθεωρημένο)

31.12.2021 30.06.2022

(α) Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική 
Τράπεζα 314.992.636 154.675.190 316.110.884 170.645.176

(β) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυμάτων 7.974.249 36.027.683 14.331.590 14.068.270
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(γ) Δάνεια και άλλες απαιτήσεις από 
πελάτες* 1.485.025.374 1.586.648.465 1.708.456.522 1.729.849.429

(δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος - 532.557.855 849.049.193 852.715.612

(ε) Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 339.997.395 356.722.021 374.652.324 381.565.233

(ζ) Υποχρεώσεις προς κεντρικές 
τράπεζες - 420.000.000 744.000.000 744.000.000

(η) Υποχρεώσεις προς λοιπά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 165.600.315 149.284.479 119.545.783 110.059.419

(θ) Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.334.094.788 1.414.230.566 1.696.142.060 1.583.728.894
(ι) Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές 

δανειακές υποχρεώσεις 47.869.661 47.916.179 47.959.554 47.979.777

(κ) Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 48.966.103 53.516.580 65.441.101 31.860.818
(λ) Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 24.062.525 16.849.279 12.361.452 6.065.190
(μ) Καθαρά έσοδα από τόκους (κ) – (λ) 24.903.577 36.667.301 53.079.649 25.795.628
(ν) Ταμείο 11.710.699 11.184.595 12.544.948 12.561.609
(ξ) Απαιτήσεις από προμήθειες 

εγγυητικών 2.023.427 1.288.284 1.355.163 1.457.981

* Αφορά σε μεγέθη προ προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
Πηγή: α) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, και β) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις 
χρήσεις 2019-2021 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 είναι 
αναθεωρημένα λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 19) και προκύπτουν από τα συγκριτικά 
στοιχεία της χρήσης 2021 και της χρήσης 2019 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020. Τα στοιχεία του 2019 είναι 
βάσει της προηγούμενης λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 19).

Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες 
διαδικασίες από την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως περιγράφονται 
στις από 02.09.2022 και 27.09.2022 εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών.

2.7.3 Σημαντικές Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της 
Εκδότριας

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.14.5 «Σημαντικές Μεταβολές στη 
Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εκδότριας» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως 
ακολούθως:

Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, η οποία να έλαβε χώρα μετά τη λήξη της 
περιόδου 01.01.2022 έως 30.06.2022 έως την Ημερομηνία του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου, πλην τη μεταβολή της θέσης της σε χρηματοδοτικά στοιχεία 
του ενεργητικού, ύψους €55,9 εκατ., η οποία αναλύεται περαιτέρω, ως εξής:

Αποκτήσεις:

- Βραχυπροθέσμων – με λήξη μικρότερη του έτους - Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €211 εκατ.

- Μακροπρόθεσμου – με λήξη το 2027 - Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, 
κυμαινόμενου επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €40 εκατ.

- Βραχυπρόθεσμου – με λήξη τον Ιούλιο του 2022 - Ομολόγου του Ελληνικού 
Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €1,3 εκατ.

- Μακροπρόθεσμου – με λήξη το 2029 – εταιρικού ομολόγου, σταθερού επιτοκίου, 
ονομαστικής αξίας €4,6 εκατ.

Μείον Λήξεις:

- Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την 01.08.2022, σταθερού επιτοκίου, 
ονομαστικής αξίας €201 εκατ.
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2.8 Σημαντικές Συμβάσεις

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.16 «Σημαντικές Συμβάσεις» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Η Τράπεζα ή άλλη οντότητα του Ομίλου, για τα δύο προηγούμενα έτη, δεν είχε 
σημαντικές συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της), πλην αυτών που περιγράφονται κατωτέρω. Η 
Τράπεζα δηλώνει ότι, κατά την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού 
Δελτίου, δεν υφίσταται παραβίαση όρων των συμβάσεων του Ομίλου, ικανή να 
οδηγήσει σε καταγγελία αυτών ή να επηρεάσει την εκτελεστότητα, την εγκυρότητα ή τη 
δεσμευτικότητα αυτών. Επιπλέον, η Τράπεζα ή άλλη οντότητα του Ομίλου, κατά την 
Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει συνάψει άλλη 
σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της) που περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων η Τράπεζα ή άλλη 
οντότητα του Ομίλου, έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για 
τον Όμιλο, πλην αυτών που περιγράφονται ακολούθως:

Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης

Κατά την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ανέρχεται σε 
€23.500.000.

Έκδοση Μετατρέψιμων Χρεωστικών Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης 2015

Κατά δήλωση της Εκδότριας, μέχρι την Ημερομηνία του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει ασκηθεί δικαίωμα προαιρετικής ή υποχρεωτικής 
μετατροπής των ομολόγων και το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 
€15.100.000.

Έκδοση Χρεωστικών Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης 2018

Κατά την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ανέρχεται σε €9.400.000.

Σύμβαση Παροχής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών με διεθνή τράπεζα εγνωσμένου κύρους, για θέματα που σχετίζονται με α)
τον καθορισμό του ύψους των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας για την Αύξηση,
β) την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της Αύξησης από άποψη της επάρκειας 
των εποπτικών κεφαλαίων, γ) την προετοιμασία προωθητικού υλικού προβολής της 
κεφαλαιακής ενίσχυσης στους μετόχους, δ) την οργάνωση και υποστήριξη για την 
έγκαιρη ανταπόκριση της Τράπεζας στις απαιτήσεις των νομικών και οικονομικών 
ελέγχων κλπ.

2.9 Διαθέσιμα Έγγραφα

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 2.17 «Διαθέσιμα Έγγραφα» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες 
από την έγκρισή του, τα ακόλουθα έγγραφα τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού 
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κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-
ependyton/afxisi-metochikou-kefalaiou:

• Η από 27.09.2022 Επιστολή Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου, που έχει 
συνταχθεί από τη δικηγορική εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία». 
• H από 27.09.2022 αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων 
διαδικασιών της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων» επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Τράπεζας, 
που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης 
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
• Η από 27.09.2022 έκθεση περιορισμένης διασφάλισης επί της δήλωσης της 
Διοίκησης επί της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της Τράπεζας για τους επόμενους 
12 μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 
βάσει του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, από την ελεγκτική 
εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».
• Οι εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ενδιάμεσες 
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Επισκόπησης 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Τράπεζας https://www.pancretabank.gr/assets/Endiameses_30062022.pdf.

• Το πρακτικό της από 20.09.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας που 
προσδιόρισε το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.
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3. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

3.1 Ουσιώδεις Πληροφορίες

3.1.1 Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Συμμετέχουν στην 
Προσφορά

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 3.1.1 «Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων που Συμμετέχουν στην Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως 
ακολούθως:

Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψιν, ως κριτήριο την παροχή 
οποιασδήποτε αμοιβής από την Τράπεζα για παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εξής 
κριτήρια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA: (α) εάν κατέχει μετοχικούς 
τίτλους της Τράπεζας, (β) εάν έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον το οποίο 
βασίζεται στην επιτυχία της Αύξησης, ή (γ) εάν έχει κάποια συμφωνία με βασικούς 
μετόχους της Τράπεζας, δεν έχει συμφέροντα ή συγκρουόμενα συμφέροντα που να 
επηρεάζουν σημαντικά την Αύξηση και Δημόσια Προσφορά. Επιπρόσθετα, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, αναφέρει ότι:

(α) θα λάβει αμοιβές που σχετίζονται με την Αύξηση (βλ. ενότητα 3.2 «Δαπάνες 
Έκδοσης» του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου), 

(β) η ίδια και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (υπό την έννοια του αρ. 32 του 
Ν.4308/2014, όπως ισχύει) έχουν συνάψει ή/και ενδέχεται να συνάψουν στο μέλλον 
συναλλαγές για υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακές συναλλαγές 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους με την Τράπεζα, για τις οποίες λαμβάνουν 
ή/και ενδέχεται να λάβουν στο μέλλον αμοιβές ή/και προμήθειες.

Επίσης, δεν έχουν οποιαδήποτε συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Τράπεζας, 
πλην ενδεχόμενων χρηματιστηριακών συμβάσεων, μέσω των οποίων διενεργούνται 
χρηματιστηριακές συναλλαγές, χωρίς όμως αυτές οι συναλλαγές να σχετίζονται με την 
Αύξηση. 

(γ) με ημερομηνία αναφοράς την 29.09.2022, δεν κατείχε μετοχές ή μετατρέψιμα 
ομόλογα της Τράπεζας ή των θυγατρικών εταιρειών της (κατά την έννοια του άρθρου 
32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει),

(δ) δεν έχει συνάψει συμβάσεις παραγώγων, τόσο με την Τράπεζα όσο και με εταιρείες 
του Ομίλου, συμβάσεις ενεχύρου επί μετοχών της Τράπεζας και ουδέποτε έχει 
συνάψει συμβάσεις χρηματοδότησης με την Τράπεζα,

(ε) τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Σύμβουλο Έκδοσης και σχετίζονται 
με την Αύξηση δεν κατέχουν μετοχές της Τράπεζας.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
διασφαλίσει την ανεξαρτησία της από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων (της 
ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και 
της δικηγορικής εταιρείας «Σαρδελάς Πέτσα»), με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία 
περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA: (α) κυριότητα μετοχών ή και 
μετατρέψιμων ομολόγων της Τράπεζας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε 
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αμοιβής από την Τράπεζα, (γ) συμμετοχή σε όργανα/επιτροπές της Τράπεζας, (δ) 
σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Αύξηση, (ε) άμεσο ή
έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Αύξησης, και (στ) 
συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Τράπεζας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για 
τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα σε σχέση με την Τράπεζα, και (ii) 
συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την 
Αύξηση/Δημόσια Προσφορά.

3.1.2 Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 3.1.2 «Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου 
Κίνησης» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης 
επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων της για τους 
επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 

Σημειώνεται ότι συντάχθηκε Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή επί της δήλωσης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης της Διοίκησης της 
Τράπεζας για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία του 
Ενημερωτικού Δελτίου, από την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων, η οποία διενεργήθηκε βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης 
Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και 
επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται 
στην από 27.09.2022 έκθεσή της, εκφράζει το συμπέρασμα ότι: «Με βάση τη 
διενεργηθείσα εργασία μας και τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν, δεν περιήλθε στην 
αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι η υπό εξέταση ΔΕΚΚ3

δεν έχει διατυπωθεί κατάλληλα από τη Διοίκηση, όπως παρατίθεται στην Ενότητα 3.1.1
του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 
και (ΕΕ) 2019/980 και τις αναθεωρημένες προτάσεις της ESMA (ESMA update of the 
the CESR recommendations ESMA 32-382-1138).».

Η Έκθεση Διασφάλισης είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό (βλ. ενότητα 2.9
«Διαθέσιμα Έγγραφα»), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής 
εταιρείας.

3.1.3 Κεφαλαιοποίηση και Χρέος

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 3.1.3 «Κεφαλαιοποίηση και Χρέος» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η κεφαλαιοποίηση και το χρέος της 
Τράπεζας, βάσει των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων, όπως 
έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα και έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία 
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σύμφωνα με Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

3 ΔΕΚΚ: Δήλωση Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης 
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Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας την 30.06.2022 διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ*
Ποσά σε € 30.06.2022
Συνολικό Τρέχον Χρέος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου 
τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Α)1 768.834.614

Εγγυημένο² 17.805.609
Εξασφαλισμένο3 744.000.000
Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο 7.029.004
Συνολικό μη Τρέχον Χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου 
τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Β)4 145.652.767

Εγγυημένο5 90.189.830
Εξασφαλισμένο 0
Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο6 55.462.937
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Γ) 86.210.643
Μετοχικό κεφάλαιο 39.483.340
Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο 136.824.633
Λοιπά αποθεματικά 71.099.213
Κέρδη / (Ζημίες) εις νέον (161.196.543)
Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ) 1.000.698.024

Στοιχεία από Τράπεζα μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα έχουν 
επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

* Δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις πελατών, καθώς και οι καταθέσεις όψεως & προθεσμίας άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια των καταθέσεων και όχι του δανεισμού.

Σημειώσεις

¹ Το Συνολικό Τρέχον Χρέος αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσά σε € 30.06.2022
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 731.574
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις* 744.000.000
Πιστωτές διάφοροι 22.429.769
Υποχρεώσεις για φόρους τέλη 515.950
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.157.320
Συνολικό Τρέχον Χρέος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τμήματος 
του μη τρέχοντος χρέους) 768.834.614

* Το Συνολικό Τρέχον Χρέος περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση που έλαβε η Τράπεζα από την ΕΚΤ στo πλαίσιο των 
στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III). Ο δανεισμός αυτός, παρά το γεγονός ότι 
δεν είναι απαιτητός μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, συνδέεται με τη διακράτηση ομολόγων ελληνικού δημοσίου 
τα οποία αγοράζονται από την Τράπεζα για τη συμμετοχή στο TLTRO και λειτουργούν ως ενέχυρα και μπορούν να 
ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Τα τελευταία ως εμπορεύσιμοι τίτλοι περιλαμβάνονται στα «Άλλα τρέχοντα 
χρηματοδοτικά στοιχεία ενεργητικού». Ως εκ τούτου, και με σκοπό την αναλογική παρουσίαση των δύο αυτών 
κονδυλίων, ο εν λόγω δανεισμός ταξινομήθηκε ως τρέχων.
Πηγή: Στοιχεία από Τράπεζα μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα 
έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

² Αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.
3 Περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση που έλαβε η Τράπεζα από την ΕΚΤ στo πλαίσιο των στοχευμένων 
πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III). 
4 Αναλύεται ως ακολούθως:

Ποσά σε € 30.06.2022
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 583.449
Κρατικές επιχορηγήσεις -
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 138.169.607
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.139.773
Προβλέψεις 759.937
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -
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Συνολικό Μη Τρέχον Χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του 
μη τρέχοντος χρέους) 145.652.767

Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα 
έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
5 Αναλύεται ως ακολούθως:

Ποσά σε € 30.06.2022
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
(ΕΤΕΠ) 90.189.830

Συνολικό Εγγυημένο Μη Τρέχον Χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου 
τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) 90.189.830

6 Αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσά σε € 30.06.2022
Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (ομόλογα έκδοσης 
Τράπεζας) 47.979.777

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 583.449
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.139.773

Προβλέψεις 759.937

Συνολικό Μη Εγγυημένο / Μη Εξασφαλισμένο Μη Τρέχον Χρέος 
(εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) 55.462.937

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές 
της Τράπεζας κατά την 30.06.2022:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Ποσά σε € 30.06.2022
Α. Ταμειακά Διαθέσιμα 184.713.446
Β. Ταμειακά Ισοδύναμα -
Γ. Άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά στοιχεία ενεργητικού¹ 863.753.313
Δ. Ρευστότητα (Α+Β+Γ) 1.048.466.759
Ε. Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (συμπεριλαμβανομένων των 
χρεωστικών μέσων, αλλά εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος του 
μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους)2

751.029.004

ΣΤ. Τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους 17.805.609
Ζ. Τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Ε+ΣΤ) 768.834.614
Η. Καθαρές τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Ζ-Δ) (279.632.146)
Θ. Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένου του τρέχοντος 
τμήματος και των χρεωστικών μέσων) 90.189.830

Ι. Χρεωστικά μέσα 47.979.777
ΙΑ. Μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές3 7.483.160
ΙΒ. Μη τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Θ+Ι+ΙΑ) 145.652.767
ΙΓ. Συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές (Η+ΙΒ) (133.979.379)

Πηγή: Στοιχεία από Τράπεζα μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα 
έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

Σημειώσεις

¹ Το τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (Ε.) περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση που έλαβε η Τράπεζα από 
την ΕΚΤ στo πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO). Ο 
δανεισμός αυτός, παρά το γεγονός ότι δεν είναι απαιτητός μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, 
συνδέεται με τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου τα οποία αγοράζονται από την Τράπεζα 
για την συμμετοχή στο TLTRO και λειτουργούν ως ενέχυρα και μπορούν να ρευστοποιηθούν ανά πάσα 
στιγμή. Τα τελευταία ως εμπορεύσιμοι τίτλοι περιλαμβάνονται στα «Άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά 
στοιχεία ενεργητικού». Ως εκ τούτου, και με σκοπό την αναλογική παρουσίαση των δύο αυτών κονδυλίων, 
ο εν λόγω δανεισμός ταξινομήθηκε ως τρέχων.

² Το τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος αναλύεται ως ακολούθως:
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Ποσά σε € 30.06.2022
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις – TLTRO 744.000.000
Προμηθευτές 731.574
Πιστωτές διάφοροι 4.624.160
Υποχρεώσεις για Φόρους – Τέλη 515.950
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.157.320
Συνολικό τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (συμπεριλαμβανομένων 
των χρεωστικών μέσων, αλλά εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος 
του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους)

751.029.004

³ Η μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε € 30.06.2022
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 583.449
Κρατικές επιχορηγήσεις -
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.139.773
Προβλέψεις 759.937
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -
Συνολική μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και οι άλλες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές 7.483.160

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.06.2022, η ρευστότητα της 
Τράπεζας ανήλθε σε € 1.048.466.759 και οι τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές σε 
€768.834.614. H Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι, από την 01.07.2022 μέχρι και 
την Ημερομηνία του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει υπάρξει 
γεγονός, το οποίο να έχει επηρεάσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και τις 
συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές της Τράπεζας, πλην τη μεταβολή της θέσης της 
σε χρηματοδοτικά στοιχεία του ενεργητικού, ύψους €55,9 εκατ., η οποία αναλύεται 
περαιτέρω, ως εξής:

Αποκτήσεις:

- Βραχυπροθέσμων – με λήξη μικρότερη του έτους - Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €211 εκατ.

- Μακροπρόθεσμου – με λήξη το 2027 - Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, 
κυμαινόμενου επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €40 εκατ.

- Βραχυπρόθεσμου – με λήξη τον Ιούλιο του 2022 - Ομολόγου του Ελληνικού 
Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας €1,3 εκατ.

- Μακροπρόθεσμου – με λήξη το 2029 – εταιρικού ομολόγου, σταθερού επιτοκίου, 
ονομαστικής αξίας €4,6 εκατ.

Μείον Λήξεις:

Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την 01.08.2022, σταθερού επιτοκίου, 
ονομαστικής αξίας €201 εκατ.

Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες 
διαδικασίες από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως 
αναγράφονται στην από 27.09.2022 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
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3.1.4 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση 
των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους έως €98.708.350, αφαιρουμένων των 
εκτιμώμενων δαπανών της Αύξησης ύψους €4.417.865 περίπου
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, 
θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €94.290.485.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης και λαμβάνοντας υπόψη τις Ενδιάμεσες 
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας 
θα διαμορφώνονταν ως εξής:

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά την Αύξηση) 30.06.2022
Δείκτης CET1 12,0905%
Δείκτης TIER1 13,0983%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 15,1052%

Πηγή: Στοιχεία Τράπεζας μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

3.2 Δαπάνες Έκδοσης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.2 «Δαπάνες Έκδοσης» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Οι συνολικές δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των €4.418
χιλ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύονται ως εξής (ο πίνακας 
αυτός αντικαθιστά τον αντίστοιχο πίνακα της ενότητας 3.2 του Ενημερωτικού Δελτίου):

Περιγραφή Εκτιμώμενων Δαπανών
Ποσά σε €
Τέλος για την εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 9.216

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 197.416
Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού 39.483
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών της Αύξησης 486.920
Λοιπά έξοδα (οικονομικός & λογιστικός και νομικός έλεγχος, αμοιβή 
Συμβούλου Έκδοσης, αμοιβή χρηματοοικονομικού συμβούλου* κ.ά.) 3.684.830

Σύνολο 4.417.865
Πηγή: Στοιχεία Τράπεζας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Για περισσότερα βλ. ενότητα 2.8 «Σημαντικές Συμβάσεις» του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, αποτελούν 
εκτίμηση σχετικά με το ύψος που δύνανται να ανέλθουν οι δαπάνες της Αύξησης και 
ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό ύψος των δαπανών. 

Η Τράπεζα δεν χρεώνει έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές.

Κατόπιν αφαίρεσης των ανωτέρω δαπανών, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια της 
Δημόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 
€94.290.485.
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3.3 Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές της Τράπεζας που Προσφέρονται με 
Δημόσια Προσφορά

3.3.1 Γενικά

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.3.1 «Γενικά» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Το ISIN (International Security Identification Number) των Μετοχών είναι 
GRS527003008, ο κωδικός CFI είναι ESVUFR και ο κωδικός FISN είναι PANCRETA 
BANK/REG SHS.

3.4 Όροι της Αύξησης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 3.4 «Όροι της Αύξησης» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας και τις από 25.05.2022, 27.07.2022, 01.09.2022 και 
20.09.2022 συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας αποφασίστηκε η Αύξηση και οι 
επιμέρους όροι αυτής.

Σε συνέχεια της 05.05.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας και των από 25.05.2022, 27.07.2022 και 01.09.2022 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας, με την από 20.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. 
της Τράπεζας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: α) παράταση της περιόδου άσκησης του 
δικαιώματος προτίμησης κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες και συγκεκριμένα να 
διαρκέσει έως την 11.10.2022 ημέρα Τρίτη, και β) την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 11.10.2022, το ωράριο λειτουργίας 
όλων των καταστημάτων της Τράπεζας να παραταθεί έως τις 18:00. Κατά τις ώρες 
αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την 
παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / 
προεγγραφής. Δηλώσεις προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως 
κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, 
μπορούν να υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.

Η Τράπεζα δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και 
διεξαγωγή της Γ.Σ. της 05.05.2022 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.05.2022,
27.07.2022, 01.09.2022 και 20.09.2022, και δεσμεύεται, ότι θα τηρήσει τις νόμιμες 
διαδικασίες αναφορικά με την Αύξηση, καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική 
πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3.4.1 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.4.1 «Διαδικασία Άσκησης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης παρατείνεται κατά δεκατέσσερις  
(14) ημέρες και συγκεκριμένα ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων 
προτίμησης ορίζεται η 11.10.2022 ημέρα Τρίτη. 

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 
11.10.2022, το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα 
παραταθεί έως τις 18:00. Κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα 
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λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων 
άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / προεγγραφής. 

Δηλώσεις προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως κατά την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να 
υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.

3.4.2 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προεγγραφής

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.4.2 «Διαδικασία Άσκησης 
Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, ήτοι 
την 11.10.2022, το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα 
παραταθεί έως τις 18:00. Κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα 
λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων 
άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / προεγγραφής. 

Δηλώσεις προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως κατά την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να 
υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.

3.4.3 Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Η Τράπεζα επικαιροποιεί την ενότητα 3.4.3 «Δυνατότητα Υπαναχώρησης» του 
Ενημερωτικού Δελτίου, με την εξής προσθήκη: 

Σε συνέχεια της από 30.09.2022 έγκρισης και δημοσίευσης του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου σημειώνονται τα εξής: 
α) χορηγείται δικαίωμα υπαναχώρησης στους επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 
συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν 
από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, 
β) η περίοδος κατά την οποία δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι 
τρεις εργάσιμες ημέρες, ήτοι 03.10.2022, 04.10.2022 και 05.10.2022, 

γ) στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης μπορεί να απευθύνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
καταστήματα της Τράπεζας,

δ) Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ασκείται με την κατάθεση από τον επενδυτή 
σχετικής έγγραφης δήλωσης σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας,
έντυπο της οποίας θα τεθεί στη διάθεσή του. Τα καταβληθέντα ή άλλως δεσμευθέντα 
ποσά των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή/και Προεγγραφής για τα οποία ασκείται το 
δικαίωμα υπαναχώρησης, θα επιστρέφονται άτοκα στον επενδυτή, στον τραπεζικό 
λογαριασμό που θα δηλώσει στην προαναφερόμενη δήλωση υπαναχώρησης, εντός 5
εργασίμων ημερών, χωρίς χρέωση προμηθειών εκ μέρους της Τράπεζας.

3.5 Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Η Τράπεζα επικαιροποιεί μερικώς την ενότητα 3.6 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα» 
του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι εφεξής το 
ακόλουθο:
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Ημερομηνία Γεγονός

30.09.2022 Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30.09.2022
Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Συμβούλου και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς)

30.09.2022 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος 
Ενημερωτικού Δελτίου

03.10.2022 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών*
05.10.2022 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών*

11.10.2022 Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και 
προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών

13.10.2022 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

17.10.2022 Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας

17.10.2022 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την 
κατανομή των Μετοχών

* βλ. ενότητα 3.4.3 «Δυνατότητα Υπαναχώρησης».

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους 
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση 
του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.



ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ


