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ΑΘΗΝΑ, 24.7.2006

Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς Συντάκτες

Η Εθνική τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε
συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της
Χρηματιστηριακής «P & K» έναντι 48,7 εκ. €, δηλαδή 2,3
φορές τα ίδια κεφάλαια της «P & K» (31/12/2006 21,37
εκ. €)
Η ανακοίνωση της εξαγοράς προκαλεί πλήθος
ερωτημάτων
ως
προς
την
σκοπιμότητα
των
επιχειρηματικών κινήσεων, το κόστος και τις επιπτώσεις
που θα επιφέρει.
Ελπίζαμε ότι ο κ. Αράπογλου θα ενημέρωνε τα μέλη
του Δ.Σ. της τράπεζας και θα ζητούσε την έγκρισή του για
τη συγκεκριμένη εξαγορά στη συνεδρίαση του συμβουλίου
της προηγούμενης Πέμπτης 20.7.2006.
Δυστυχώς ο κ. Αράπογλου δεν ενημέρωσε το Δ.Σ.
ούτε βεβαίως ζήτησε την έγκρισή του.
Κατόπιν αυτού ο
Σύλλογος των Υπαλλήλων της
Εθνικής Τράπεζας με αίσθημα ευθύνης διατυπώνει σήμερα
δημόσια 15 ερωτήματα για την παραπάνω εξαγορά προς τη
Διοίκηση της ΕΤΕ και ζητά υπεύθυνες και τεκμηριωμένες
απαντήσεις.
1.- Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της υπό εξαγορά εταιρείας
έναντι τρίτων;
Έχει προηγουμένως ελεγχθεί φορολογικά η «P & K»;
Έχει γίνει ο νομικός έλεγχος της εταιρίας (due diligence);
2.- Οι όποιες επισφάλειες όπως οι «κόκκινοι κωδικοί»
περιλαμβάνονται στα 48,7 εκ. € ή όχι;

3.- Είναι γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εργασιών της
«P & K» προέρχεται από Χρηματιστηριακές εταιρίες του
εξωτερικού. Όμως από εδώ και στο εξής (σημ. τελευταία
τροποποίηση του κανονισμού του Χρηματιστηρίου στις
26.6.2006, άρθρο 6) οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να
πραγματοποιούν απ΄ ευθείας συναλλαγές στο Ελληνικό
Χρηματιστήριο (remote members).
Αυτή η εξέλιξη σε τι μείωση των εργασιών της «P &
K» θα οδηγούσε;
4.-

Έχει ζημιές η εταιρεία από συναλλαγές με τρίτους;

5.- Τα μεγέθη της «P & K»
για το 2006 τα οποία
επικαλείται η Διοίκηση της ΕΤΕ είναι αντιπροσωπευτικά της
διαδρομής της ή συγκυριακά και αφορούν μόνο το 2006;
6.- Η «P & K» πρέπει να καταβάλει μέχρι 31 Ιουλίου 5,73
εκ. € ως οφειλή στο Επικουρικό;
7.- Είναι αλήθεια ότι η υπό εξαγορά εταιρία έχει
αυξημένο
κύκλο
εργασιών
καθώς
εκτελούσε
χρηματιστηριακές συναλλαγές και της αγοράστριας Εθνικής
τράπεζας και των θυγατρικών της;
8.- Είναι αναμενόμενο ότι μέρος των σημερινών
εργασιών της «P & K» θα χαθεί μετά την εξαγορά γιατί
προέρχεται από ανταγωνίστριες τράπεζες;
9.- Από τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας διαπιστώσαμε
ότι ο μέσος όρος των κερδών της εταιρείας τα τέσσερα
τελευταία χρόνια (2002 – 2005) είναι 1,9 εκ.€ περίπου ή
1,2 εκ. € μετά από φόρους (και αυτό χωρίς να λάβουμε
υπόψη τυχόν αδήλωτες επισφάλειες). Εξ αυτού του
γεγονότος προκύπτει ότι το τίμημα εξαγοράς (48,7 εκ. €)
της «P & K» από την Εθνική τράπεζα είναι 25,6 φορές του
μέσου όρου των πραγματοποιηθέντων κερδών των 4
τελευταίων ετών ή 40,5 φορές των κερδών μετά από
φόρους.
Το παραπάνω τίμημα εξαγοράς είναι ορθολογικό;

10.- Είναι σωστό να εμφανίζεται η Εθνική Τράπεζα ως
διασώστης (Bailout) μιας ιδιωτικής εταιρίας;
11.- Είναι αλήθεια ότι οι δυο επικεφαλής της εταιρίας
προσλήφθηκαν από την ΕΤΕ με ετήσιο μισθό ο καθένας
500.000 € ;
12.- Ποια άλλα στελέχη
προκλητικές αμοιβές;

της

ΕΤΕ

παίρνουν

τέτοιες

13.- Είναι αλήθεια ότι για την συγκεκριμένη εξαγορά
βασικό ρόλο έπαιξαν οι πολιτικές και προσωπικές σχέσεις
των δυο επικεφαλής της εταιρίας;
14.- Οι εποπτικές αρχές έχουν υπόψη τους ότι στα
πλαίσια του ρόλου τους θα πρέπει να παρέμβουν και να
εξετάσουν όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης;
15.- Έχει ληφθεί μέριμνα για το εργασιακό μέλλον και τη
διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων της
Εθνικής Χρηματιστηριακής και της «P & K» ;
Ο ΣΥΕΤΕ προς το παρόν αρκείται στην διατύπωση των
παραπάνω δημοσίων ερωτημάτων προς τη Διοίκηση της
ΕΤΕ.
Θα περιμένει τις οφειλόμενες απαντήσεις από την
πλευρά της και κατόπιν υπεύθυνα θα διατυπώσει τη θέση
του για την παραπάνω εξαγορά και αν χρειαστεί θα πάρει
όλα τα απαραίτητα νόμιμα μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσει τα συμφέροντα της τράπεζας, των μετόχων
και των εργαζομένων.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

