
 
 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.   260235          ΑΘΗΝΑ, 22.6.2006 

 

 
 
Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς  Συντάκτες 
 Η απόφαση των Ασφαλιστικών Ταμείων της Ε.Τ.Ε. για συμμετοχή στην 
αύξηση του Μ.Κ. της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί πρωτίστως κίνηση στρατηγικού 
χαρακτήρα και όχι επενδυτική επιλογή.  
 Η συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων της Ε.Τ.Ε. : 
1.-   Διασφαλίζει και διατηρεί την ισχυρή παρουσία τους στη μετοχική σύνθεση 
της Ε.Τ.Ε. και κατά συνέπεια δίνει τη δυνατότητα εκ μέρους των Ταμείων 
άσκησης ελέγχου στην Ε.Τ.Ε. ( μέσω του δικαιώματος άσκησης της 
καταστατικής μειοψηφίας που παρέχει η κατοχή ποσοστού τουλάχιστον 5% του 
Μ.Κ.).   
2.-  Αποβλέπει στη διατήρηση του ποσοστού των Ασφαλιστικών Ταμείων στο 
Μ.Κ. της Ε.Τ.Ε. ώστε να μην αλλάξει  ο σημερινός χαρακτήρας της Ε.Τ.Ε. και 
μεταφερθεί το κέντρο λήψης απόφασης εκτός Ελλάδος.  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να συναινέσει και να διευκολύνει τους 
σχεδιασμούς  της Διοίκησης Αράπογλου και της Κυβέρνησης για αφελληνισμό 
της Ε.Τ.Ε., την αλλαγή του σημερινού χαρακτήρα της και την  αποδυνάμωση  
του  καθοριστικού ρόλου  των Ασφαλιστικών Ταμείων στην επιλογή του 
management της Τράπεζας.  
 Αυτούς τους στόχους  εξυπηρετεί η σταθερή εξαρχής   προσήλωση που 
επιδεικνύει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής των 
Ασφαλιστικών Ταμείων στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εθνικής. Αυτή η επιλογή δεν 
επιδέχεται παρερμηνείες. Διότι ορισμένοι κύκλοι επιδιώκουν να εμφανίσουν την 
επιλογή αυτή ως αντιφατική  προς το σύνολο των ενεργειών μας οι οποίες 
αποσκοπούν στον ουσιαστικό έλεγχο της σκοπιμότητας που εξυπηρετεί η 
επιμονή του κ. Αράπογλου να προχωρήσει στην εξαγορά της FINANSBANK και 
των  κινδύνων  που απορρέουν από αυτή την επιμονή.  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πρόβαλε  με επιμονή τις αντιρρήσεις του  για την εξαγορά 
της FINANSBANK και ταυτόχρονα έθετε το αίτημα της διατήρησης των 
ποσοστών συμμετοχής  των Ασφαλιστικών Ταμείων στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Ε.Τ.Ε.  
 Ας μην αμφιβάλουν οι «ανησυχούντες». 
Και στις δύο κατευθύνσεις ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παραμένει συνεπής. Το βάρος της 
ευθύνης για οποιοδήποτε αρνητική εξέλιξη ανήκει στην Κυβέρνηση και στη 
Διοίκηση της Τράπεζας.  
 Η επικείμενη κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς που επεξεργάστηκαν οι 
νομικοί σύμβουλοι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν αφήνει περιθώρια σε οποιαδήποτε 
αδράνεια όσων έχουν την ευθύνη για την έρευνα όλων των παραμέτρων που 
αφορούν στη διαδικασία εξαγοράς της FINANSBANK. 

 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


