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Μεγάλου: Οι 4 βασικοί στόχοι για το 2019
Στους 4 στόχους που έχει θέσει η Τράπεζα Πειραιώς για το 2019 αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Δραστηριοτήτων 2018.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου: "Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της
σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάκαμψη της οικονομίας. Οι κύριοι
στόχοι μας για το 2019 είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη
δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς
εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με ορίζοντα τους στόχους του 2021, γ) η
περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών μας αποθεμάτων, και δ) η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
μας. Παραμένουμε εστιασμένοι στην εφαρμογή του σχεδίου μας, ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις και τους
επιχειρησιακούς μας στόχους, ενώ ταυτόχρονα προχωράμε δυναμικά την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Για το
2019, εργαζόμαστε για κερδοφόρο αποτέλεσμα και απόδοση για τους μετόχους μας".
Ο Πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου αναφορικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δραστηριοτήτων της Τράπεζας τόνισε: "Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στη
διαμόρφωση του αύριο για τις οικονομίες και τις κοινωνίες είναι κομβικός. Τα δύο τρίτα της παγκόσμιας
χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, επομένως οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν τη
χρηματοδότηση αυτή προς μια αειφόρο και διατηρήσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Όλοι εμείς στην
Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, ώστε η Τράπεζα να ανταποκριθεί επάξια στις
προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας και εργαζόμαστε για μια βιώσιμη οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο για
εμάς και τις μελλοντικές γενεές".
Στην Έκθεση παρατίθενται οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2018, οι Αρχές Εταιρικής
Υπευθυνότητας που υιοθετεί η Τράπεζα, οι δράσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε το 2018, καθώς και οι
μελλοντικοί της στόχοι σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI). To GRI ορίζει ένα
κατανοητό πλαίσιο αρχών που διευκολύνουν τη δημοσιοποίηση και την επικοινωνία των θεμάτων βιώσιμης
ανάπτυξης τόσο για την Τράπεζα όσο και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Έκθεση ελέγχθηκε και διασφαλίσθηκε από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευση
του Ομίλου στη διαφάνεια και εναρμόνιση με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.
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Bloomberg: Σπριντ Μητσοτάκη για τις πρώτες 100 ημέρες
Στο στοίχημα του νέου πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πρέπει να δείξει στους επενδυτές ότι
η πρώτη κυβέρνηση μπορεί να πάρει πιο τολμηρά μέτρα για την αναδιάρθρωση της οικονομίας και να την
απαλλάξει από τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή αναφέρεται ο Bloomberg.
Το άρθρο σημειώνει ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να επίσης να πείσει τους εξουθενωμένους από την
κρίση Έλληνες ότι μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες εποχές – ενώ παράλληλα θα έχει να
διαχειριστεί και τους περιορισμούς των δανειστών όπως ο προκάτοχός του Αλέξης Τσίπρας».
«Αν ο Μητσοτάκης κάνει κάποια από τα πράγματα που είπε ότι θα κάνει, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, τότε
θα βρεθούμε στο σωστό δρόμο», δήλωσε στο Bloomberg ο Άντριου Λιβέρις πρόεδρος της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας.
Στο άρθρο αναφέρονται οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μείωση φόρων και παροχή κινήτρων στους επενδυτές
καθώς και την αποδέσμευση έργων αξίας 11 δισ. ευρώ που είναι κολλημένα για χρόνια.
«Οι επενδυτές θα περιμένουν να δουν κατά τις πρώτες 100 ημέρες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης και αν οι πολίτες θα βγουν ξανά στους δρόμους» σημειώνει ο πρόεδρος της ομάδας Hellenic
Initiative, Γιώργος Στάμας.
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Γεωργιάδης: Στόχος να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2019
Στόχος μου να μπουν μέχρι το τέλους του έτους οι μπουλντόζες στο Ελληνικό, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας την επένδυση «μεγάλο στοίχημα».
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» με τη Μαρία Αναστασοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως
η εντολή του πρωθυπουργού είναι να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται για να αρθούν τα εμπόδια και πως το σύνολο της
κυβέρνησης είναι ταγμένο υπέρ της επένδυσης.

Συνέχεια…
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Έχουν γίνει σε λίγες ημέρες όσα δεν έχουν γίνει σε δύο χρόνια, αυτό λένε όσοι εμπλέκονται με την επένδυση,
δήλωσε ο υπουργός, μην παραλείποντας να αποδώσει τα εύσημα στην πρώην αρμόδια υφυπουργό του
ΣΥΡΙΖΑ Πέτη Πέρκα, εν αντιθέσει με την πρώην υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, που χαρακτήρισε
«νεότερα μνημεία του ελληνικού κράτους» τα παλιά αεροπλάνα της Ολυμπιακής και τα οποία μάλιστα δεν
πρέπει να μετακινηθούν από εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τον νόμο και να
αλλάξουμε την συμφωνία και τους όρους της υπέρ ή κατά της εταιρίας, θα εφαρμόσουμε τον νόμο που ψήφισε
η κυβέρνηση Τσίπρα, πρόσθεσε ο υπουργός. Έχουμε σκοπό να την εφαρμόσουμε και όχι να υποκρινόμαστε ότι
την εφαρμόζουμε, το έργο θα γίνει με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, τόνισε.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι όλες οι πόρτες του κράτους ανοίγουν γιατί ο πρωθυπουργός μας έχει δώσει το
περιθώριο να κινηθούμε ανοιχτά κι έτσι κάτι που λόγω ελληνικής γραφειοκρατίας παίρνει έναν χρόνο να γίνει,
γίνεται τώρα σε μία ημέρα, διευκρίνισε ο κύριος Γεωργιάδης.
Μάλιστα ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η διαδικασία είναι δαιδαλώδης, καθώς αν και γίνονται συσκέψεις
καθημερινά επί του θέματος, όπως είπε, «χθες βρήκαμε καινούρια συναρμοδιότητα, μετά από 15 συσκέψεις»!
«Είμαστε από πάνω, δουλεύουμε, θα γίνει», επανέλαβε χαρακτηριστικά.
Εθνικός στόχος η προσέλκυση επενδύσεων, μπροστά σε αυτό δεν μετράει τίποτα άλλο, διότι για να βρουν
μέλλον τα παιδιά μας εδώ πρέπει να βρουν δουλειά, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης.
Σχετικά με για την στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος
Γεωργιάδης τόνισε ότι «έχει στηθεί αισχρή προπαγάνδα» από τον ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας πως η ΝΔ
προεκλογικά είπε ότι εφόσον κυρώθηκε η Συμφωνία από το κοινοβούλιο δεν μπορεί να ακυρωθεί.
«Ποτέ δεν είπαμε ότι θα ακυρώσουμε μονομερώς την Συμφωνία», ο αγώνας που δώσαμε ήταν για να μην
ψηφιστεί από τη Βουλή, διευκρίνισε. Τώρα, είπε, δεν μπορεί να γίνει κάτι παρά μόνο εφόσον τα Σκόπια
συστηματικά παραβιάσουν την Συμφωνία των Πρεσπών – τότε μόνο μπορεί να καταγγελθεί, είπε ο υπουργός.
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Το «μοντέλο» Creta Farms προωθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης σε 170 επιχειρήσεις
Όπως δήλωσε χθες χαρακτηριστικά «το μοντέλο Creta Farms μας πήγε καλά, θέλουμε να το εφαρμόσουμε
γενικώς. Θέλω να ξέρουν ότι παρεμβαίνουμε και δεν θα αφήσουμε κανέναν στη μοίρα του».
Ο ρόλος τους κράτους όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος είναι να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να
προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, σημειώνοντας «εγώ δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες αναδιάρθρωσης,
μπαίνω στο διπλωματικό κομμάτι για να προχωρήσουν οι διαδικασίες».
Αποκάλυψε δε πως έχει βρει λίστα με 170 μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με
αυτά που αντιμετωπίζει και η Creta Farms. «Έχω πει σε μια ομάδα εργασίας να τις κατηγοριοποιήσει»,
ανέφερε. «Θα παρέμβω σε μια προς μια. Θέλω να τα λύσω όλα τα προβλήματα και στις 170», συμπλήρωσε.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης θα κάνει το αυτονόητο όπως γίνεται σε όλα τα κανονικά κράτη.
Όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να πεισθούν και οι βασικοί μέτοχοι να βάλουν λεφτά για να επιβιώσουν αυτές οι
επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες έχουν προσπαθήσει να πείσουν τους μετόχους να βάλουν λεφτά
στις επιχειρήσεις τους αλλά δεν τα κατάφεραν. Για αυτό τον λόγο στην συνέχεια πούλησαν σε funds τα δάνειά
τους. Η μείωση των NPE’s, αποτελεί άμεση προτεραιότητα όχι μόνο για τις Τράπεζες και για την Κυβέρνηση.
αλλά για την οικονομία.
Συνέχεια….
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Η λίστα με τις 170 επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κάποιες από τις οποίες είναι εμβληματικές,
αποτελεί μια πρώτη μαγιά σε μια προσπάθεια για τη μείωση των κόκκινων δανείων, την αποκατάσταση του
επενδυτικού κλίματος, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Τραπεζών και επιχειρήσεων και τη λειτουργία της
αγοράς.
(Πηγή: capital.gr)
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Στον ΟΠΑΠ περνά το ποσοστό της Intralot στην "Ελληνικά Λαχεία"
Στη θυγατρική του ΟΠΑΠ, OPAP Investment Limited, περνά το ποσοστό της Intralot στην εταιρεία
"Ελληνικά Λαχεία". Με βάση δεσμευτική συμφωνία που υπεγράφη, το ποσοστό ύψους 16,5% της Intralot ήτοι
511.500 μετοχές θα αποκτηθεί από την κατά 100% θυγατρική του ΟΠΑΠ έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της OPAP Investment Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της
Ελληνικά Λαχεία θα ανέρχεται σε 83,5%.
Επιπλέον, σύμφωνα με το MOU, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα υπογράψει με την Intralot Α.Ε. τροποποίηση της
υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό νέους όρους.
Η ολοκλήρωσης της συναλλαγής αναμένεται με την υπογραφή της οριστικής Συμφωνίας Μεταβίβασης
Μετοχών κατόπιν εκπλήρωσης των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των προβλέψεων της σε ισχύ Συμφωνίας
Μετόχων.
Η συγκεκριμένη συμμετοχή της Intralot αποτελούσε non core asset, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, και
παραχωρείται στο πλαίσιο των κινήσεων για τη λειτουργική αναδιάταξη του ομίλου και τη βελτίωση της
ρευστότητας.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει αποκτήσει, έπειτα από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού και την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης το 2013, το αποκλειστικό δικαιώμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και
διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για χρονική περίοδο 12 ετών.
Τότε είχε ανακοινωθεί πως στα συνολικά οικονομικά ανταλλάγματα για το ελληνικό δημόσιο περιλαμβάνονταν
εφάπαξ καταβολή 190 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ελάχιστα εγγυημένα έσοδα για το Δημόσιο ύψους 580 εκατ.
στη 12ετία.
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Με την αγορά να δείχνει κουρασμένη. Στόχος πάντα η παραμονή υψηλότερα
των 840 – 850 μονάδων….
Relative Strength Index (55.2030)
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