ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30.
Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, στην οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι:
κα Ε. Δενδρινού – Λουρή, Υποδιοικητής, Πρόεδρος και τα μέλη της κος Ν. Τσαβέας
Διευθυντής, Ε. Γκατζώνας και Κ. Μίχου Υποδιευθυντές με καθήκοντα Διευθυντή.
Παραβρέθηκαν επίσης ως Γραμματείς οι κ.κ. Α. Τσούνια, Αρχιλογιστής και Ε.
Φωτεινού, Λογιστής.

Συνεδρίαση 7/18.1.2013
Θέμα 1:

Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων
ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 6/8.1.2013
«Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ
Β΄ 13),

γ)

το ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά
ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’
178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ, 63Ε και 69
παρ. 3 αυτού,

δ)

το ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», όπως
ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 15 αυτού,

ε)

την υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία συστήθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και κατόπιν της οποίας
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μεταβιβάστηκαν σε αυτό περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με το
Παράρτημα 1 της ίδιας Απόφασης,
η)

την από 18.1.2013 σχετική εισήγηση της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,
ΕΠΕΙΔΗ

i) σύμφωνα με την υπό στοιχείο η) ανωτέρω εισήγηση της Μονάδας Εξυγίανσης
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων
αποτιμήθηκε προσωρινώς από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τα υπάρχοντα
στοιχεία. Η οριστική αποτίμηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή
σχετικής έκθεσης αποτίμησης κατά την παρ. 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007.
Συνεπώς,

για

την

κατά

τα

ανωτέρω

προσωρινή

αποτίμηση,

η

αξία

των

μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» προσδιορίζεται
σύμφωνα με την αξία αυτών όπως εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία του εν λόγω
πιστωτικού ιδρύματος την 31.10.2012, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κυρίως
προσαρμογές:
α) τον σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων ποσού πεντακοσίων ογδόντα εννέα
εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 589.345.000), για
την προσαρμογή της αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος,
β)

την

απομείωση

της

αξίας

της

συμμετοχής

της

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στην εταιρεία «Hellenic Post Credit
Α.Ε.Π.Π.» κατά ποσοστό 100%,
γ) την απομείωση των λοιπών στοιχείων παθητικού κατά ποσό τριάντα τριών
εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 33.389.000), το
οποίο αφορά την αξία της σωρευμένης ζημιάς όπως είχε διαμορφωθεί κατά την
ημερομηνία λύσης της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (SWAP) μεταξύ της
εταιρείας ειδικού σκοπού «Byzantium ΙΙ Finance Plc» με αντισυμβαλλόμενο το
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Royal Bank of Scotland plc», και την αξία
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της πρόβλεψης για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών θυγατρικής εταιρείας, η
οποία έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί.
ii) κατόπιν των ανωτέρω, η αξία των στοιχείων ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» τα οποία
μεταβιβάστηκαν, βάσει της υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 Υπουργικής Απόφασης,
στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Τ.Ε.»,

αποτιμάται

«ΝΕΟ

προσωρινώς

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
σε

ποσό

δέκα

δισεκατομμυρίων οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατριών χιλιάδων
ευρώ (€ 10.807.713.000), η δε αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού
αποτιμάται προσωρινώς σε ποσό δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριών
εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 14.903.960.000) και επομένως
προκύπτει ότι η αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού υπερβαίνει την αξία του
μεταβιβαζόμενου ενεργητικού κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων ενενήντα έξι
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 4.096.247.000),
iii) βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 15 του ν. 4051/2012, όπως ισχύει, μέχρι την
31.12.2013 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που
θα κατέβαλλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7
του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο
αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α
του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, κατά του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και κατά του
μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, ως προς το τελευταίο πάντως υπό την αίρεση της
λύσης του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να καθορίσει τη διαφορά, μεταξύ της σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινώς
αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στοιχείων
παθητικού

του

πιστωτικού

ιδρύματος

με

την

επωνυμία

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των
ομοίως

μεταβιβαζόμενων

στοιχείων

ενεργητικού,

στο

ποσό

των

τεσσάρων
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δισεκατομμυρίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ
(€ 4.096.247.000). Το ποσό της διαφοράς αξίας των προς μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων θα καταβληθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο
μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Ε παρ. 7 του ν.

3601/2007, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Δενδρινού – Λουρή

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 18.1.2013
Η Γραμματέας
[Υπογεγραμμένο]
Ε. Φωτεινού

4

