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Ολοκληρώθηκε το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ
Με τη συμμετοχή 60 επενδυτικών funds, 90 διαχειριστών χαρτοφυλακίων και την πραγματοποίηση 400 κατ΄ ιδίαν συναντήσεων με τους εκπροσώπους των
ελληνικών εισηγμένων εταιρειών ολοκληρώθηκε το "7ο Ελληνικού Επενδυτικού Forum” στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε το διήμερο 19 - 20 Ιουνίου,
στο πλαίσιο του Greek Investment Roadshow in the USA.
Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise
Greece, συνδυάστηκε με επισκέψεις στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο στις 20-22 Ιουνίου για συναντήσεις με επιχειρηματικούς και πολιτειακούς φορείς και
ομάδες επιρροής. Στην αποστολή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt.
Στο roadshow συμμετείχαν οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Grivalia Properties, ΕΛΠΕ,
Ικτίνος, MLS, MOH, OTE, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης και ΤΙΤΑΝ.
Στην έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης
Λαζαρίδης, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι: "Από το προηγούμενο Investment
Forum μέχρι σήμερα η συνολική ρευστότητα της χρηματιστηριακής αγοράς βελτιώθηκε κατά περίπου 20% με καταλυτική τη συμβολή του μη τραπεζικού
τομέα που σημείωσε αύξηση άνω του 40%. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσαν σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε
συναλλακτική δραστηριότητα. Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών παρουσίασαν βελτίωση της τάξης του 33% ενώ η συμμετοχή των ξένων
θεσμικών επενδυτών διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα του 65%. Η αγορά εταιρικών ομολόγων εμπλουτίστηκε με νέες εκδόσεις. Τέλος επήλθαν σημαντικές
βελτιώσεις στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών με την ενσωμάτωση διατάξεων που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση και παρέχουν τη
δυνατότητα έκδοσης νέων τίτλων και εργαλείων άντλησης κεφαλαίων". Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος
Αναστασόπουλος δήλωσε: "Μετά από 8 χρόνια κρίσης η Ελλάδα βγαίνει τον Αύγουστο από το Πρόγραμμα Προσαρμογής έχοντας επιτύχει δημοσιονομική
εξισορρόπηση, οικονομική σταθεροποίηση και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ευλόγως το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών είναι αυξημένο όπως
φάνηκε και από τον μεγάλο αριθμό των επενδυτικών οίκων που συμμετείχαν στο 7ο Investment Forum της Νέας Υόρκης. Η χώρα παρουσιάζει σήμερα ένα
μεγάλο αριθμό επενδυτικών ευκαιριών και θα μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών με την επιμονή της στην υλοποίηση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που θα επιβεβαιώσουν την βούλησή της να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον". Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης εστίασε στην ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, αφού τις επόμενες μέρες και μήνες αναμένονται
σημαντικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο θα καθορίσει και τις επιλογές ξένων και Ελλήνων επενδυτών. "Η Ελλάδα
μπαίνει στο ραντάρ των επενδυτών με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τις ευκαιρίες και τις προοπτικές, οι οποίες δικαιολογούν και έναν ανασχεδιασμό της
επενδυτικής τους στρατηγικής. Σ αυτή την εξέλιξη ελπίζουμε να συμμετάσχουν κεφάλαια που τοποθετούνται όχι μόνο σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αλλά
και σε άμεσες ξένες επενδύσεις, συμμετέχοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση βιώσιμων επιχειρήσεων που χρήζουν αναδιάρθρωσης. Είναι αυτονόητο ότι σε
αυτήν την προσπάθεια η κεφαλαιαγορά της Νέας Υόρκης θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο", ανέφερε. Κατά την ομιλία του, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε
την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας σε λίγες εβδομάδες από τα προγράμματα προσαρμογής. Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία κινείται πλέον σταθερά σε
ρυθμούς ανάπτυξης με σημαντικά ποιοτικά στοιχεία, όπως η αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει
τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, βελτιώνοντας τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, επιλύοντας διπλωματικά προβλήματα και αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο που εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Από την πλευρά του ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Geoffrey Pyatt τόνισε τη σημασία που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα και το ρόλο που αυτή μπορεί να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης. Επεσήμανε τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των μεταρρυθμίσεων αναφέροντας παράλληλα ότι αυτές θα πρέπει να
συνεχιστούν και ειδικότερα όσο αφορά τη δημόσια διοίκηση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην βελτίωση του επενδυτικού και
επιχειρηματικού κλίματος. Τέλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές δυνατότητες που παρουσιάζει η Ελλάδα για επενδύσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες σε
πολλούς τομείς αναφέροντας ενδεικτικά τον ενεργειακό, τουριστικό, ναυτιλιακό, διαμετακομιστικό και στην πρωτογενή παραγωγή. Κλείνοντας
αναφέρθηκε στο σημαντικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα και που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από επενδύσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες. Ο κ.
Αθανασίου της Enterprise Greece δήλωσε: "Στο σημερινό Forum όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα κινείται σε
θετικό έδαφος σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και στις προοπτικές της. Οι πολυάριθμες ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα σε
συνδυασμό με ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον αναμένεται να τροφοδοτήσουν το νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας για μακροχρόνια και βιώσιμη
ανάπτυξη". Σε παρουσιάσεις και συζητήσεις με θέμα "Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα" συμμετείχαν οι κ.κ. Αιμίλιος Κυριακού, Managing Director
της Citi, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Τσαμάζ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Γιώργος Χρυσικός,
Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia Properties, Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο Romualdo Massa Bernucci, υπεύθυνος της European Investment Bank στο γραφείο
της Ουάσινγκτον, ο Απόστολος Γκουτζίνης, της Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Συντονιστές των ομιλιών οι κ.κ. Δημήτρη Κουτσόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Greece, William Watts, Deputy Markets Editor της MarketWatch. Κατά το κλείσιμο της ενημερωτικής συνάντησης ο
Πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γεώργιος Χατζηνικολάου δήλωσε: "To 7o Ετήσιο Greek Investment Forum μας έδωσε την ευκαιρία να
μεταφέρουμε στους Αμερικανούς επενδυτές τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα. Οι
αισιόδοξες προοπτικές ενισχύθηκαν από τις απόψεις και τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν οι εταιρείες που συμμετείχαν στο Forum, καθώς επίσης και από
την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε από τον υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι, εάν η
μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχιστεί και ενταθεί, η εικόνα της Ελλάδας θα αλλάξει οριστικά προς το καλύτερο, δημιουργώντας τεράστιες επενδυτικές
ευκαιρίες για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, της κοινωνίας και της χώρας".
Πηγή: capital.gr
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Πιο σκληρός από την Κομισιόν ο ESM: δεδομένη η περικοπή των συντάξεων, παράθυρο για
μειωμένο αφορολόγητο από το 2019
Μετά τη χθεσινή προεξόφληση της μείωσης του αφορολογήτου και των συντάξεων μέσα από το κείμενο της
έκθεσης συμμόρφωσης της Κομισιόν, ο ESM στην ετήσια έκθεσή του για το 2017 πάει ένα βήμα πιο... πέρα:
θεωρεί και αυτός δεδομένη την περικοπή των συντάξεων το 2018, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η μείωση
του αφορολογήτου (που την θεωρεί επίσης δεδομένη) να μην γίνει το 2020 αλλά από το 2019.
Επίσης κάνει σαφές ότι δεν είναι δεδομένα τα αντίμετρα, αφού θα εφαρμοσθούν μόνο αν επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι (η Κομισιόν τα θεωρεί δεδομένα), ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στον "δημοσιονομικό
χώρο" των 3,5 δισ. ευρώ που θεωρεί ζήτημα υπό διαπραγμάτευση η Κομισιόν.
Ο ESM κρούει καμπανάκι κινδύνου για τις τράπεζες και τη μείωση των κόκκινων δανείων. Ταυτόχρονα
απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων πριν λήξει το πρόγραμμα αλλά και για
την πιστή εφαρμογή τους στη συνέχεια, με το "βλέμμα" στις αγορές.
Αφορολόγητο - συντάξεις
Για τα μέτρα και τα αντίμετρα ο ESM αναφέρει ότι "οι αρχές θέσπισαν πρόσθετα μέτρα για την περίοδο μετά
το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχουν περαιτέρω διασφαλίσεις ότι
θα επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά
συμπληρώνουν τα υφιστάμενα πακέτα μεταρρυθμίσεων, κυρίως με την προσαρμογή των συντάξεων στους
νέους κανόνες από το 2019 και με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης από το 2020, εάν δεν έρθουν
εμποσθοβαρώς".
Επισημαίνεται μάλιστα ότι επιπλέον των μέτρων αυτών αλλά "σε συναρτήση με την επίτευξη του
μεσοπρόθεσμου στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος" θα εφαρμοσθούν τα αντίμετρα που "θα στηρίξουν την
ανάπτυξη". Επισημαίνεται ότι "η Ελλάδα έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένες παροχές το 2017,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΚΕΑ)".
Τα αγκάθια που απομένουν και οι προκλήσεις
Ο ESM αναφέρεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και στα "αγκάθια" που απομένουν. Επισημαίνει ότι
η Ελλάδα ξεπέρασε τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος με μεγάλο περιθώριο για τρίτη συνεχή
χρονιά. Ωστόσο, "παρά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης έναντι των αγορών, η ελληνική οικονομία
αντιμετωπίζει ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες
προκλήσεις προτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα
σημαντικά επιτεύγματά του στην περίοδο μετά το πρόγραμμα".
Ο ESM συμπληρώνει ότι η Ελλάδα σημείωσε σημαντική πρόοδο στη σταθεροποίηση της οικονομίας της. "Η
συνέχιση αυτής της πορείας είναι αποφασιστική σημασίας για να αποκτήσει σταθερή πρόσβαση στις αγορές. Η
έγκαιρη εφαρμογή των εκκρεμών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων θα είναι σημαντική για την περαιτέρω
ενίσχυση της οικονομίας και την εδραίωση της εμπιστοσύνης των αγορών".
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Πράσινο φως για αναχρηματοδότηση δανεισμού της ΔΕΗ
Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές των τραπεζών και τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για την αναχρηματοδότηση δανεισμού
ύψους
1,4
δισ.
ευρώ
της
ΔΕΗ.
Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού αναχρηματοδοτείται με χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με το υφιστάμενο και με πρόβλεψη για
περαιτέρω μείωση αν υπάρξουν έκτακτες αποπληρωμές με διάθεση εσόδων από πώληση παγίων, διατύπωση που παραπέμπει στα έσοδα
από την πώληση λιγνιτικών μονάδων (υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις μονάδες λήγει σήμερα το
απόγευμα). Η συμφωνία ΔΕΗ - τραπεζών περιλαμβάνει επίσης την παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ η
οποία θα ενεργοποιηθεί αν η επιχείρηση το κρίνει αναγκαίο.
Αναλυτικά σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΔΕΗ προς το Χρηματιστήριο, η συμφωνία προβλέπει:
1. Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 1,2 δισ. ευρώ με νέο πενταετές
δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται ετήσια χρεολύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του
δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες
προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεολυσίων, ως εξής:
• με έκτακτες προπληρωμές ύψους 75 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,
• με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους 45 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και
• με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους 80 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.
Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%.
2. Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 175 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του
νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν
αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και
θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.
3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ, την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και
εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.
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Η Motor Oil εξαγοράζει το 90% της NRG
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την κατ' αρχήν συμφωνία για την
απόκτηση ποσοστού 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής εταιρείας NRG
TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Αντισυμβαλλόμενη είναι η εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία NRG
GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LTD που είναι μοναδική μέτοχος της NRG TRADING HOUSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας το ποσοστό της NRG GLOBAL ENERGY
TRADING HOUSE LTD στην NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα μειωθεί σε 10%.
Η NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2012 στον ενεργειακό
κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το σημερινό μερίδιο αγοράς της ξεπερνά το
1%. Το πελατολόγιο της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. περιλαμβάνει μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς επίσης και οικιακούς πελάτες.
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής
με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.
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Ημερήσια Νέα

Η ΕΤΕ πωλεί χαρτοφυλάκιο NPLs 2 δισ. στις εταιρείες CarVal Investors και Intrum
Συμφωνία με την CarVal Investors ("CarVal") και την Intrum AB ("Intrum") για τη διάθεση χαρτοφυλακίου
μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων λιανικής και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα το
ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε €2,0 δισ. περίπου σύναψε η Εθνική Τράπεζα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, η CarVal και η Intrum διαθέτουν σημαντική εμπειρία
στην εξυπηρέτηση αυτού του είδους χαρτοφυλακίων και είναι αναγνωρισμένες για την αξιοπιστία των
πρακτικών και μεθόδων τους.
Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με το σχέδιο μείωσης τους που υπέβαλε η Τράπεζα στον SSM. Το τίμημα της
 οποίο ανέρχεται σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, θα ενισχύσει το δείκτη
συναλλαγής, το
CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: "Η
Εθνική Τράπεζα είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην επίτευξη του στόχου της όσον αφορά τη μείωση των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με τις πωλήσεις να αποτελούν έναν από τους στρατηγικούς της πυλώνες. Το
τίμημα αναδεικνύει την ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής Τράπεζας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη
προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Σχετικά με τη συναλλαγή, ο James Sackett, Principal της CarVal δήλωσε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής με την ΕΤΕ και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά σε ευκαιρίες που
θα προκύψουν μελλοντικά στην ελληνική αγορά, όπου διαβλέπουμε ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό. Η
συναλλαγή αυτή αποδεικνύει την ικανότητά μας να προσφέρουμε σύνθετες λειτουργικές λύσεις στην Ελλάδα,
τις οποίες έχουμε αναπτύξει μέσα από την ευρεία διεθνή εμπειρία μας σε πιστωτικά ζητήματα τα τελευταία 30
χρόνια."
Αντίστοιχα, ο Mikael Ericson, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum, δήλωσε: "Ακόμα μια φορά έχουμε την τιμή
και τη χαρά να μας προτιμά ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς συνεργαζόμαστε με
την ΕΤΕ για την επίτευξη των στόχων της όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων."
Η εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί από την QQuant Master Servicer, εταιρεία
εξυπηρέτησης ΜΕΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και ρυθμίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα
με
τον
Νόμο
4354/2015.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2018.
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ΓΔ: Μόνο μετά από επιστροφή υψηλότερα των 790 – 800 μονάδων
μπορούμε να μιλήσουμε για ουσιαστική βελτίωση της
διαγραμματικής εικόνας
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