ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Συνεδρίαση 7/18.1.2013
Θέμα 2:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας 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 5, 63Β, 63Δ, 63Ε και
69 παρ. 3 αυτού,

δ)

την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της
ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις
παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Α’ 301),
όπως ισχύει,

ε)

την υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18.1.2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την
οποία συστήθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»,

στ)

το από 18.1.2013 εισηγητικό σημείωμα της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο ως άνω μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Παρέχεται από την 18.1.2013 άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα στο μεταβατικό

πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, όπως ισχύει,
υπό την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ».
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2.

Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες του

άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Δενδρινού – Λουρή

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 18.1.2013
Η Γραμματέας
[Υπογεγραμμένο]
Α. Τσούνια
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