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Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 213 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο

Στα 213 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά από φόρους, της Alpha Bank για το α' εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα
οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα.
Ακόμα, η Alpha ανακοίνωσε σημαντική βελτίωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) το β’ τρίμηνο 2021, υπερβαίνοντας τον στόχο
για το 2021.
Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση της τράπεζας κάνει λόγο για «ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που θα προκύψει από την
επερχόμενη διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης», ενώ αναφορικά με το στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
τον προσδιορίζει στο 7% για Ελλάδα και Κύπρο μέσα στο 2022.
Ακόμα, η Alpha Bank καταγράφει σημαντική ενίσχυση των καταθέσεων, που ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ.
Ψάλτης: Η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:
"Τον Μάιο πραγματοποιήσαμε μία συναλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, καθώς αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε στην πρώτη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από το 2008. Με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τους Μετόχους
μας, ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία αυτό το εγχείρημα άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 800 εκατ. και τοποθετήσαμε την Τράπεζά
μας στη θέση του σημαντικού εταίρου των Πελατών μας, προκειμένου, με την υποστήριξή μας, να επωφεληθούν από την ισχυρή
αναπτυξιακή δυναμική που θα προκύψει από την επερχόμενη διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Πλέον, επικεντρώνουμε πλήρως την προσοχή μας στην υλοποίηση του Project Tomorrow. Μετά την ολοκλήρωση τον Ιούνιο της δεύτερης
μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (Project Galaxy), έχουμε
ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές
που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 8 δισ. στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη
διαμόρφωση του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου σε 7% το 2022.
Χάρη στην υψηλή ποιότητα του Ισολογισμού μας πετύχαμε, για άλλη μία φορά, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών συστημικών
τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2021. Συγκεκριμένα,
πετύχαμε τον υψηλότερο τελικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, ο
οποίος διαμορφώνεται σε 8,3% υπό το δυσμενές σενάριο και αυξάνεται σημαντικά σε 10,2%, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου.
Όσον αφορά το μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στρατηγική μας για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταίρους,
προκειμένου να προσφέρουμε μία ισχυρή πρόταση αξίας στους Πελάτες μας, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Σε συνέχεια της έναρξης της
συνεργασίας μας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance), στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στον
τομέα των πληρωμών και συμφωνήσαμε τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Nexi, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία
στον τομέα των τεχνολογιών πληρωμών (paytech). Επιπρόσθετα, στον τομέα των ακινήτων δρομολογούμε τη διαδικασία για την
ανεύρεση του κατάλληλου εταίρου ώστε να μεγιστοποιήσουμε επίσης τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας στον κλάδο.
Κατά το α΄ εξάμηνο, πετύχαμε επίσης άριστες επιδόσεις όσον αφορά τη χρηματοδοτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η καθαρή πιστωτική
επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., ενώ προγραμματίζουμε τη χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού επενδύσεων, που θα μας επιτρέψει να
επιτύχουμε, ακόμα και να υπερβούμε, τους στόχους του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των
καταθετικών και των επενδυτικών προϊόντων. Οι νέες καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ., ενώ τα Υπό Διαχείριση Περιουσιακά
Στοιχεία1 αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. Οι εντατικές προσπάθειες που πραγματοποιήσαμε είχαν ως αποτέλεσμα το Κύριο Αποτέλεσμα
προ Προβλέψεων α΄ εξαμήνου να ανέλθει σε Ευρώ 463 εκατ. και το Καθαρό Κέρδος μετά από Φόρους, έπειτα από προσαρμογές, ώστε να
μην περιλαμβάνει έκτακτες πράξεις, να ανέλθει σε Ευρώ 213 εκατ. έναντι Ευρώ 66 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ο Συνολικός Δείκτης
Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 17,4%, ενώ ο
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώνεται σε 14,8% και μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία την
επέκταση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Συνέχεια..
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Η ισχυρή ανάκαμψη των μεγεθών του τουρισμού και η έγκαιρη εισροή των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας μας ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης. Η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία
υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της και η Διοίκηση έχει επικεντρώσει πλήρως την προσοχή και τον ενθουσιασμό της στο να
αδράξει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη νέα φάση επέκτασης".

/







Οι κυριότερες εξελίξεις
Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το β τρίμηνο 2021
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της AMK τον Ιούνιο του 2021, η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να
αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF, προκειμένου να παρέχει στήριξη
στους πελάτες της, ως η Τράπεζα πρώτης επιλογής μεταξύ των Μεγάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ. για το α’ εξάμηνο 2021, παρέχοντας . σημαντική
στήριξη στην ελληνική οικονομία. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων διατήρησε την δυναμική του,
σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 24,4 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση
ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., επιβεβαιώνοντας τον τεθέντα στόχο για το 2021. Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω δεδομένου του σημαντικού αριθμού επενδύσεων που έχουν προγραμματισθεί κατά το β’ εξάμηνο του 2021.
H αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και η υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών το β’ τρίμηνο 2021, είχαν ως
αποτέλεσμα την ενισχυμένη επίδοση των Εσόδων από Προμήθειες, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 105,4 εκατ. έναντι Ευρώ
84,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κατά 52% σε ετήσια βάση. Με την πρόσφατη στρατηγική
συνεργασία με την εταιρία Νexi S.p.A., η Alpha Bank αποκτά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα αποδοχής
συναλλαγών καρτών.
Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν
σε Ευρώ 39,3 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης οι οποίες αποτελούν το 79% των συνολικών εγχώριων
καταθέσεων. Τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2021 επιβεβαιώνουν ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία επίτευξης
του βραχυπρόθεσμου στόχου για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 5% για το 2021
To β’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων2 ανήλθε σε Ευρώ 225,9 εκατ., μειωμένο κατά 4,5% σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και της αύξησης στα λειτουργικά
έξοδα, τα οποία αντιστάθμισαν την ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες.
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 7,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 371 εκατ., λόγω του χαμηλότερου
αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III και της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε
Ευρώ 260,9 εκατ., λόγω της αύξησης των Γενικών Διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 243,2 εκατ. έναντι Ευρώ 137,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο,
λόγω των εξόδων αναδιάρθρωσης και άλλα εκτάκτων εξόδων, ύψους Ευρώ 160,1 εκατ., που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο
2021.
Το β τρίμηνο 2021, οι Ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 124,6 εκατ.,
έναντι Ευρώ 390,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (-68,1% σε τριμηνιαία βάση). Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού
κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 1,3%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις. Μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των
Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ καθώς και των σχετιζόμενων με την πανδημία
προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε κάτω
από το 1%.
Το α εξάμηνο 2021, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 213 εκατ.
Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy5, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
διαμορφώθηκε σε Ευρώ -2,3 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της
Τράπεζας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΤτΕ: Αύξηση κατά 1,84 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον
Ιούλιο 2021
Αυξήθηκαν κατά 1,84 δισ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο του 2021, έναντι αύξησης κατά 1,62 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα με τον
ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων να διαμορφώνεται σε 11,0% από 12,5% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Τράπεζα της
Ελλάδος.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 13,8% τον Ιούλιο του 2021 από 15,2% τον
προηγούμενο μήνα.
ADVERTISING
Ειδικότερα:
Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας
H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 687 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,67 δισ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.
Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2021, ήταν θετική κατά 1,22 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής
1,15 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 55,5% από 60,1% τον
προηγούμενο μήνα.
Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Τον Ιούλιο του 2021, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 1,2% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 532 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 517 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2021, ήταν αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 416
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,3% από 6,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 4,1% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή
ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 297 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,5% από 7,8% τον
προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 297 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 120 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Ιούλιο του 2021, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική
κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε
σε 2,5% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 144 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του
2021, έναντι θετικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος
στο -2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα
H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1,11 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,38 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021.
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Μείωση κατά 730 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 759 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -19,2% από -14,2% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 1,84 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1,62 δισ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 13,2% από 14,5% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 1,053 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1,077 δις. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 24,8% από 19,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 560 εκατ.
ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,28 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 493 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 201 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 788 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι
αύξησης κατά 542 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 9,8% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα.
Σημειώνεται ότι:
Στη γενική κυβέρνηση περιλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα ρέπος.
Στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
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ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Στην τελική ευθεία για την έναρξη της κοινοπραξίας
με RWΕ
Ενα βήμα πιο κοντά είναι η έναρξη της κοινοπραξίας RWE-ΔΕΗ και την επόμενη εβδομάδα
αναμένεται νέα συνάντηση μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, την ερχόμενη
Τρίτη 31 Αυγούστου το επιτελείο της ΔΕΗ θα έχει επαφές με την RWE Renewables για την εξέλιξη
των έργων της κοινής εταιρείας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE
Ανανεώσιμες.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, η συνάντηση θα γίνει με τα νέα δεδομένα για τη δομή της RWE
Renewables που πλέον έχει χωριστεί στο τμήμα με τα onshore (επίγεια) πάρκα και στο τμήμα με τα
offshore, τα λεγόμενα υπεράκτια αιολικά.
Πιθανή συνεργασία και στα υπεράκτια αιολικά
Η κοινή εταιρεία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες αφορά τα onshore, αλλά είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να
προκύψει και συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και στα offshore, τα υπεράκτια αιολικά, για την
ανάπτυξη των οποίων με το θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζεται η ΔΕΗ έχει εκφράσει ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το joint venture των δύο εταιρειών αναμένεται ότι θα ξεκινήσει να
λειτουργεί τον Οκτώβριο, πιστό στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την «πρεμιέρα»
της κοινοπραξίας εντός του φθινοπώρου.
Με βάση τη συμφωνία των δύο εταιρειών, ΔΕΗ Ανανεώσιμες και RWE θα εισφέρουν στο κοινό
εταιρικό σχήμα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 GW εκάστη, ενώ η ανάπτυξη των πρώτων
φωτοβολταϊκών μονάδων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Στο joint venture η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμμετέχει με 49% και η RWE (μέσω της RWE
Renewables) με ποσοστό 51%.
Αιτήσεις της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ
Σημειώνεται
ότι
η
ΔΕΗ
έχει
καταθέσει
αιτήσεις
στον ΑΔΜΗΕ για
τη
σύνδεση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1,9 GW στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Από τα έργα αυτά, ένα σημαντικό μέρος προορίζεται για το κοινό εταιρικό σχήμα με τη RWE
Renewables (θυγατρική της γερμανικής RWE), στο πλαίσιο της αδειοδοτικής «ωρίμανσης» από τη
θυγατρική της ΔΕΗ των φωτοβολταϊκών που θα εισφέρει στην κοινοπραξία.
Υπενθυμίζεται ότι οι βάσεις για τη κοινοπραξία τέθηκαν τον Φεβρουάριο, με την υπογραφή της
σχετικής συμφωνίας έπειτα από τις εγκρίσεις του Συμφωνητικού Συνεργασίας (Head of Terms) από
τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων εταιρειών.
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Αν και
η αγορά παραμένει ευμετάβλητη (ειδικά σε μια περίοδο με
μέτριους τζίρους) …. Η παραμονή υψηλότερα των 910 – 900 μονάδων,
συνεχίζεται, κάνοντας μας να ελπίζουμε για την υπέρβαση κατά το
προσεχές διάστημα…
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