Η προδιαγραφείσα καταστροφική
πορεία της επένδυσης των 55,5
εκατ. ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην
Τράπεζα Αττικής
Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας της
“στρατηγικής” επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ στην
Τράπεζα Αττικής που αποφάσισε η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ο σύλλογός μας είχε καταγγείλει την ανεύθυνη
αυτή ενέργεια και είχε αποστείλει εξώδικο στη
διοίκηση του επικουρικού μας φορέα για να μην
υλοποιήσει αυτήν την απόφαση που οδηγεί στη δίνη του
κυκλώνα το ήδη ευρισκόμενο σε τεράστια κρίση
επικουρικό μας ταμείο.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις προμηνύονται αρνητικές και
βαίνουν εκτός ελέγχου σχετικά με την απαράδεκτη
επένδυση στην Α.Μ.Κ. της Τράπεζας Αττικής, αφού οι
“φωστήρες” της διοίκησης του επικουρικού μας ταμείου
αποφάσισαν εν μία νυκτί να επενδύσουν 55,5 εκατ.
ευρώ “αγοράζοντας” στην ακραία τιμή των 0,30 ευρώ
(ανά μετοχή) σε μία τράπεζα που ακόμα και σήμερα δεν
είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη. Έτσι εμφανίζεται το
παράδοξο να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου και η Τράπεζα Αττικής να μην έχει καλύψει
ακόμη πλήρως τις κεφαλαιακές της ανάγκες, αφού
χρειάζεται άλλα 70 εκατ. ευρώ για να καλύψει το
δείκτη tier 1, τα οποία μέχρι στιγμής δεν μπορεί να
βρει από πουθενά! Οι Βρετανοί (duet fund) μάλιστα,
εξαφανίστηκαν μετά τον έλεγχο που έκαναν.
Προέκρινε δηλαδή η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μία
επισφαλέστατη επένδυση, παρά τις τεκμηριωμένες

ενστάσεις του Συλλόγου μας για αυτή την επιλογή, σε
μία τράπεζα η οποία συγκέντρωνε τις πλέον αρνητικές
οικονομικές επιδόσεις, αλλά και τις μηδαμινές
προσδοκίες ανάκαμψης, αφού με βάση τα θεμελιώδη της
μεγέθη η δίκαιη τιμή της μετοχής της (12/2015) ήταν
στα 0,11 ευρώ. Παράλληλα, από τα δημοσιευμένα
στοιχεία (Ανακοίνωση της 27/7/2016 – απάντηση σε
ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,) επιβεβαιώνεται
ότι η Τράπεζα Αττικής, με βάση τα στοιχεία της
31/3/2016, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό NPEs από όλες
τις τράπεζες στην Ελλάδα, αφού εμφανίζει το
χειρότερο δείκτη μη εξυπηρετουμένων χρηματοδοτήσεων
που ανέρχεται στο 57,2% ή 2,28 δισεκ. ευρώ σε σύνολο
χορηγηθέντων δανείων 3,98 δισεκ. ευρώ και η τάση
συσσώρευσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι
ακόμα μεγαλύτερη!
Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψη όλα τα προαναφερθέντα,
αλλά και το δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον τόσο
της χώρας μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, εκτιμούμε
ότι είναι πλέον πολύ πιθανόν να μηδενιστεί η
επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, παρά να
ανακάμψει η μετοχή της Τράπεζας Αττικής, αφού η
σημερινή αξία της επένδυσης έχει σχεδόν απαξιωθεί
(-78%) και πλέον απόμειναν μονάχα περίπου 12,2 εκατ.
ευρώ αφού η τιμή της μετοχής την 7/9/2016 έκλεισε
στα 0,068 ευρώ.
Ας αναλογιστούμε συνάδελφοι εν ενεργεία και
συνταξιούχοι που περιμένουμε να λάβουμε τις
συντάξεις μας, τι σημαίνει αυτή η καταστροφική
επένδυση που αποφάσισε η διοίκηση για το επικουρικό
μας ταμείο και το ήδη προβληματικό αποθεματικό του:
Όταν αποφασίστηκε
από 9 μήνες, η
ανερχόταν περίπου
ανεκδιήγητοι και

και διενεργήθηκε η επένδυση, πριν
άμεση ρευστότητα του ταμείου
σε 180 εκατ. ευρώ και από αυτά οι
επικίνδυνοι κύριοι της διοίκησης

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τοποθέτησαν τα 55,5 εκατ. στην ΑΜΚ της
Τράπεζας Αττικής, δηλαδή περίπου το 35% των χρημάτων
μας, τη στιγμή μάλιστα που η υπάρχουσα νομοθεσία των
Ταμείων δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τις υψηλού
ρίσκου επενδύσεις.
Συνακόλουθο όλων αυτών, ήρθε η χθεσινή ακύρωση της
Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Αττικής ύστερα από
αίτημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αλήθεια, ποια εξυπηρέτηση
προσέφερε στη Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, αλλά
και στην ίδια, με αυτήν της την ενέργεια η διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ; Μήπως να μην ανακοινώσει τώρα η
Τράπεζα το ύψος των ζημιών της ώστε οι διοικούντες
το επικουρικό μας ταμείο να αποποιηθούν των ευθυνών
που τους αναλογούν από το μελλοντικό κίνδυνο
αδυναμίας καταβολής των συντάξεων των συναδέλφων, αν
δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια;
Κύριοι της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έχετε ακέραια
την ποινική και αστική ευθύνη για την επιλογή σας
και σας τονίζουμε ότι οι απέλπιδες προσπάθειές σας
να καλύψετε τις ευθύνες σας προσπαθώντας να
νομιμοποιήσετε την απαράδεκτη και καταστροφική για
το Ταμείο επιλογή σας, θα πέσουν στο κενό!
Η Ιονική Ενότητα αναλύοντας όλα τα δεδομένα της
υπόθεσης και αναδεικνύοντας με τεκμηριωμένη μελέτη
τις ευθύνες, θα κινήσει άμεσα τη δικαστική
διαδικασία για την πρωτοφανή οικονομική ζημία που
υπέστη ο επικουρικός ασφαλιστικός μας φορέας από την
επένδυση στην Τράπεζα Αττικής και συνολικά από τις
καταστροφικές αποφάσεις που έχει λάβει και τις
πράξεις που έχει υλοποιήσει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
για την απαξίωσή του. Παράλληλα, σχεδιάζουμε άμεσα
δυναμικές κινητοποιήσεις για να αναδείξουμε την
καταστροφική αυτή επιλογή στην ελληνική κοινωνία και
να προχωρήσουμε σε δυναμικές ενέργειες για την
απομάκρυνση της επικίνδυνης διοίκησης από το

επικουρικό μας ταμείο.
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