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ΠΡΟΣ  ΕΑΚ  ΕΤΕ 
 

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Κ ΤΗΣ ΕΤΕ. 
 

 Ο ΣΥΕΤΕ έχοντας ως εκτίμηση ότι η εξαγορά της Finansdank  και η 
συνακόλουθη τεράστια αύξηση του Μ.Κ της ΕΤΕ μπορεί να θέσει σε 
περιπέτειες το σημερινό ρόλο και χαρακτήρα της ΕΤΕ και την περιουσία των 
Ασφαλιστικών Ταμείων ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών. 
 
 1) Εκπροσωπώντας το 6,2% του Μ.Κ  της ΕΤΕ ζήτησε και 
  πέτυχε την αναβολή της Γ.Σ της Τράπεζας που είχε  
  προγραμματιστεί για τις 23.5.2006 ζητώντας πλήρη  
  ενημέρωση για το όλο εγχείρημα. 
 

2) Κατά την έναρξη της Γ.Σ της ΕΤΕ την 1.6.2006 ο 
εκπρόσωπος του ΣΥΕΤΕ υπέβαλε ένσταση απαρτίας και 
μια σειρά διαδικαστικών ενστάσεων  που αφορούσαν 
στην νομιμοποίηση της Γ.Σ. 

 
3) Θέσαμε υπόψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (με 

εξώδικο 17 σελίδων) πριν εγκρίνει το ενημερωτικό 
δελτίο να λάβει υπόψιν της μια σειρά κινδύνων που 
αφορούν επιτοκιακούς κινδύνους και κινδύνους 
ρευστότητας, την αποτίμηση της αξίας της  Finansdan, 
την κεφαλαιακή επάρκεια  της ΕΤΕ, το επίπεδο 
κάλυψης του δείκτη φερεγγυότητας  όπως θα 
διαμορφωθεί μετά την  εξαγορά την έλλειψη κάθε 
πρόβλεψης για την μελλοντική κερδοφορία της 
Finansdank. 

 
 Είναι κοινή η εκτίμηση ότι το ρίσκο και οι κίνδυνοι, για την Εθνική 
Τράπεζα, για τα Ασφαλιστικά Ταμεία  για την Ελληνική οικονομία είναι 
υπαρκτοί και τεράστιοι. 
Η ΕΤΕ αποτελεί ιστορικά την ναυαρχίδα της Ελληνικής οικονομίας και του 
Ελληνικού χρηματιστηρίου. Μια αρνητική εξέλιξη στο όλο εγχείρημα θα έχει 
τις ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία συνολικά της Ελληνικής 
οικονομίας. 
 Ο ΣΥΕΤΕ  ανεξάρτητα από την εξέλιξη του όλου εγχειρήματος θα είναι 
σε συνεχή επαγρύπνηση για να διασφαλίσει το σημερινό ρόλο και χαρακτήρα 
της ΕΤΕ, την περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων, την απασχόληση και τις 
εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ. 
Η Εθνική Τράπεζα ήταν και πρέπει να παραμείνει μια Τράπεζα Ελληνική με 
ισχυρό εθνικό και αναπτυξιακό ρόλο προς όφελος των εργαζομένων, των 
μετόχων, της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.  
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