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Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς Συντάκτες
Η πρωτοβουλία του ΣΥΕΤΕ και των Ασφαλιστικών Ταμείων που
μετέχουν στην Μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας να ζητήσουν
την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που αφορούσε
στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3 δις ευρώ με σκοπό
την εξαγορά της Τουρκικής FINANSBANK, χαιρετίστηκε με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το σώμα της Γενικής
Συνέλευσης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν επιθυμία των εργαζομένων
και των μικρομετόχων της ΕΤΕ, προκειμένου να έχουν την
απαραίτητη ενημέρωση για την εξαγορά της Finansbank. Γιατί η
Εθνική δεν είναι μια οποιαδήποτε Τράπεζα. Το management πρέπει
να μείνει εντός των εθνικών ορίων και να διασφαλιστεί ο
αναπτυξιακός της ρόλος στην Εθνική Οικονομία.
Ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας όμως στην τοποθέτησή του,
δεν κατάφερε να δώσει επαρκείς απαντήσεις στους προβληματισμούς
και στα ερωτηματικά που προκύπτουν με αφορμή την εξαγορά της
Finansbank και να διασκεδάσει τους φόβους και τις ανησυχίες των
Μετόχων.
Η γενική ενημέρωση γύρω από την εξαγορά δεν ήταν αρκετή
αφού παρέμειναν μυστικά τα επίμαχα σημεία του εγχειρήματος.
Η αναβολή της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί την 1η
Ιουνίου 2006 μπορεί να αποτελέσει θετικό βήμα αν εξασφαλιστούν
δυο βασικές προϋποθέσεις:
1.-

2.-

Η καλύτερη δυνατή διερεύνηση της επιχειρηματικής
κίνησης της εξαγοράς της FINANSBANK προς όφελος
των συμφερόντων της ΕΤΕ που είναι και εθνικά
συμφέροντα.
Η διασφάλιση του management της ΕΤΕ που πρέπει
να παραμείνει σε ελληνικά χέρια .

Για την επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων που αποτελούν και
στόχους του ΣΥΕΤΕ απαιτείται ειλικρίνεια λόγων, προθέσεων και

πράξεων από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς κρυφές
ατζέντες και θολές επιχειρηματικές ή ακόμα και πολιτικές επιδιώξεις.
Ελπίζουμε ότι ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης
Αράπογλου θα θελήσει να αξιοποιήσει θετικά την υπεύθυνη στάση
του ΣΥΕΤΕ κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση της
επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να γίνει
ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος, που θα έχει στόχο
τη διασφάλιση των μετόχων, των καταθετών και των εργαζομένων
της Εθνικής Τράπεζας.
Ελπίζουμε,
τέλος,
η
κυβέρνηση
και
προσωπικά
ο
πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής να μην θελήσουν ένα τέτοιο
εγχείρημα Εθνικής σημασίας , να ολοκληρωθεί στη σκιά αφήνοντας
εύλογα προβληματισμούς και ερωτηματικά.
Τις προσεχείς ημέρες ο ΣΥΕΤΕ θα έχει σειρά ενημερωτικών
επαφών με τους εκπροσώπους των άλλων Ταμείων – Μετόχων.
Από το αποτέλεσμα της ενημέρωσης εκ μέρους της Διοίκησης
και της αξιολόγησής της θα εξαρτηθεί η θέση μας κατά την
επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου.
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω την έσχατη στιγμή, να
διευκολύνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία ελέγχουν το 22% των
μετοχών της ΕΤΕ, να πάρουν μέρος στην αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου.
Επισημαίνουμε ότι η συναίνεση όλων των παραγόντων που
αφορούν τέτοιου μεγέθους επιχειρηματικές κινήσεις πρέπει να
επιδιώκεται και να εξασφαλίζεται από τη Διοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας και την Κυβέρνηση γιατί αυτή μόνο (η συναίνεση) μπορεί
πραγματικά να δώσει ώθηση στην Εθνική Τράπεζα αλλά και στην
οικονομία της χώρας.
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