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Ητέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha bank, σχεδιάζει να τιτλοποιήσει σχεδόν 1 δισ.
ευρώ ναυτιλιακών δανείων από το χαρτοφυλάκιο της αυτό το καλοκαίρι, με την προσδοκία να
αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ, αναφέρουν τραπεζικές πηγές στο Reuters.
Η συναλλαγή κατά κύριο λόγο θα οργανωθεί από τη Citigroup, αναφέρει στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο πηγή με γνώση της συμφωνίας. Η Citi αρνήθηκε να σχολιάσει.
«Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο τιτλοποίησης αξίας 1 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών
δανείων, με στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία το καλοκαίρι» αναφέρει στο Reuters,
υψηλόβαθμο στέλεχος της Alpha bank, διατηρώντας την ανωνυμία του.
«Η τιτλοποίηση θα παράσχει χρηματοδότηση σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα θα είναι 5ετούς
ωριμότητας και θα γίνει ιδιωτική τοποθέτηση» προσθέτει ο ίδιος.
"Ώριμες οι συνθήκες επίσπευσης της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών"
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετοχών ο
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Δ. Μαντζούνης έθεσε θέμα επίσπευσης των διαδικασιών
ιδιωτικοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μιλώντας για άμεση ανταλλαγή των
warrants. Σύμφωνα με τον Δ. Μαντζούνης οι αγορές διψάνε πλέον "για ελληνικά χαρτιά και δεν
πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία".
Μόνο έτσι οι τράπεζες θα μπορούν να κάνουν με μεγαλύτερη ευελιξία τη δουλειά τους, δήλωσε
χαρακτηριστικά, καλώντας και τις υπόλοιπες τράπεζες να ενημερώσουν το ΤΧΣ σχετικά με το
αίτημα επίσπευσης της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης.
Έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σημείωσε ο κ.
Μαντζούνης και πρόσθεσε ότι για να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία, χρειάζεται σταθερότητα,
ηρεμία, εμπιστοσύνη, αλλά και πλαίσια που δεν θα αλλάζουν διαρκώς.
Το 2013 ήταν έτος καμπή για την ελληνική οικονομία, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι πλέον
ορατή και αυτό γιατί η ύφεση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη ενώ βελτιώνονται και οι δείκτες
εμπιστοσύνης.
Αναφορικά με τους ελέγχους της BlackRock ο κ. Μαντζούνης είπε χαρακτηριστικά ότι "ελπίζω
αυτός να είναι ο τελευταίος έλεγχος από την BlackRock ώστε η τράπεζα να επικεντρωθεί στη

δουλειά της, δηλαδή να δίνει δάνεια, και όχι να συλλέγει στοιχεία για τους ελέγχους".
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος, τόνισε ότι το ελληνικό
σύστημα είναι πιο ανθεκτικό πλέον στις παρενέργειες εξωτερικών παραγόντων, ενώ οι αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου μαζί με την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, καθιστούν περισσότερο εφικτή
την επιστροφή των καταθέσεων αλλά και την πρόσβαση στις αγορές χρήματος.
Η Alpha αποκτά νέα δυναμική και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας, είπε ο κ. Ράπανος.
Η Γενική Συνέλευση της Alpha Bank έγινε σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με αφορμή
την αποχώρηση του κ. Γιάννη Κωστόπουλου από την θέση του προέδρου της τράπεζας.
Τόσο ο κ. Ράπανος όσο και ο κ. Μαντζούνης ευχαρίστησαν τον κ. Κωστόπουλο για την
πολύχρονη προσφορά του στην τράπεζα, με τον κ, Μαντζούνη να λέει χαρακτηριστικά ότι "τα
χρόνια της γνωριμίας μου με τον κ. Κωστόπουλο μου έκανε πάντα εντύπωση η εφηβική αισιοδοξία
του, κύριε πρόεδρε είστε μοναδικός και σας ευχαριστούμε για όλα".
"Στα 67 χρόνια η οποία είχε την προέκτασή της και στην ανοχή που έδειχνε προς εμάς", είπε ο κ.
Μαντζούνης, προσθέτοντας ότι "του αρέσει να μετέχει πάντα στον αγώνα, και του αρέσει να
υπάρχουν πάντα σαφείς κανόνες".
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