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Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς  Συντάκτες 
 

Η υπόθεση εξαγοράς της FINANSBANK από την Εθνική Τράπεζα δεν είναι 
μία υπόθεση ρουτίνας. 

Η τεράστια αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ο  εξ αυτού του λόγου 
κίνδυνος αφελληνισμού της Τράπεζας είναι ένα υπαρκτό σενάριο στην 
περίπτωση που τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Κληροδοτήματα, οι Οργανισμοί και οι 
μικροεπενδυτές δεν λάβουν μέρος στην τεράστια αύξηση των 3 δις €.  

Σε μια τέτοια περίπτωση τα ξένα funds θα αποκτήσουν ποσοστό πολύ 
πάνω από το 40% των μετοχών που κατέχουν σήμερα 
Έτσι : 

• Είτε θα αποκτήσουν από τα αδιάθετα, κρίσιμο για την υπόδειξη του 
management ποσοστό και τον έλεγχο της Τράπεζας  

• Είτε θα κερδοσκοπούν με την αξία της μετοχής της Ε.Τ.Ε .και προς τούτο 
δεν απαιτείται άλλο παράδειγμα από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών 
στη Σοφοκλέους. 

Σε κάθε περίπτωση, και μπροστά στους διαγραφόμενους κινδύνους, 
απαιτείται πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και κυρίως δέσμευση της 
Κυβέρνησης ότι θα διευκολύνει τη συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
Οργανισμών στην αύξηση του Μ.Κ. 
Σε διαφορετική περίπτωση εξυφαίνεται σχέδιο μεταβίβασης στο 

εξωτερικό του management της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας. 
Προς τούτο προτιθέμεθα να ζητήσουμε, με βάση το ν. 2190/20 

άρθρο 3 παρ. 2 , την αναβολή της Γ.Σ. της 23ης Μαΐου 2006, κάνοντας 
χρήση του ποσοστού των μετοχών που θα εκπροσωπούμε στη Γ.Σ.  

Ζητάμε ενημέρωση της Βουλής από την Κυβέρνηση και τη διοίκηση της 
Ε.Τ.Ε. για το κατεξοχήν αυτό εθνικό θέμα.  

Σήμερα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου συναντώνται με τους αρμόδιους 
συντονιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενώ για τη Δευτέρα έχει προσδιοριστεί το ραντεβού 
με το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.  

Εκκρεμούν οι συναντήσεις με τη Ν.Δ. , το Κ.Κ.Ε. και τον αρμόδιο για 
Ασφαλιστικά Ταμεία Υπουργό Απασχόλησης κ. Σάββα Τσιτουρίδη.  

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο χρειάζεται υπευθυνότητα, ψυχραιμία και 
υψηλό αίσθημα ευθύνης για την περιουσία των Ταμείων και το ρόλο της 
Εθνικής στην ελληνική οικονομία.  
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


