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ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και 
άρθρο 136 παρ. 2, επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 άρθρα 4γ, 6, 7 & 8 
καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/507/28.04.2007 άρθρο 2 και το 
Καταστατικό της Τράπεζας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 1/1/2013 έως 
31/12/2013 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις 
ελεγμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των 
οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην 
παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της Τράπεζας ATTICA 
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε 
μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη 
διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (1/1/2013-31/12/2013), σημαντικά γεγονότα τα 
οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. Επίσης 
γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Τράπεζα στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες 
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
προσώπων. 
 
Τον Ιούνιο του έτους 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος, αφού προηγήθηκε η συγκέντρωση του κλάδου κατά τα τελευταία 
δύο κυρίως έτη. Η Attica Bank ήταν η μοναδική τράπεζα που ανακεφαλαιοποιήθηκε 
εξολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 περίπου 
εκατ. ευρώ και έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου επίσης κατά 200 εκατ. ευρώ 
περίπου. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση διαμόρφωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε 
επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είχαν επηρεαστεί 
αρνητικά τόσο από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI) όσο 
και από τις προβλέψεις απομείωσης προβληματικών δανείων που η παρατεταμένη οικονομική 
ύφεση έχει δημιουργήσει. Συνεχίζοντας τη συντηρητική πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία 
χρόνια η Τράπεζα ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών 
από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 43,5%, ενώ ο ίδιος δείκτης κάλυψης για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 180 ημερών διαμορφώνεται σε 47%. Τα εποπτικά κεφάλαια 
για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 393 εκατ. ευρώ. 
 
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις προ προβλέψεων κατά το έτος 2013 αυξήθηκαν σε ποσοστό 
3,7% και ανήλθαν σε απόλυτο αριθμό σε 3,74 δις ευρώ έναντι 3,6 δις ευρώ το συγκριτικό 
έτος 2012.  
 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί από την διενέργεια μεγάλου ύψους 
προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, ως απόρροια της οικονομικής ύφεσης που και κατά 
το έτος 2013 παρέμεινε η ελληνική οικονομία. Το τελικό αποτέλεσμα προ φόρων 
διαμορφώθηκε ζημία 153,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 192 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη 
χρήση. Το μετά φόρων αντίστοιχα αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 112,3 εκατ. ευρώ περίπου 
έναντι ζημίας 181,6 εκατ. ευρώ την περασμένη χρήση. 
 
Το συνολικό εισόδημα στο οποίο προστίθεται το αποτέλεσμα του Ομίλου και η αποτίμηση των 
χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, όπως επίσης και τα αναλογιστικά 
κέρδη/(ζημίες) από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών της Τράπεζας, καθώς και η 
εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων διαμορφώθηκε σε ζημία 79,5 εκατ. ευρώ 
έναντι ζημίας 162,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση ως αποτέλεσμα κυρίως της 
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βελτίωσης των τιμών των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που ο Όμιλος έχει 
κατηγοριοποιήσει στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη διατήρηση της 
ποιότητας αυτού σε υψηλά επίπεδα. Για την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στη διαχείριση του 
δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίζονται οι οργανωτικές αλλαγές στη διάρθρωση των 
υπηρεσιών της Τράπεζας και προσαρμόζεται η πολιτική σε ότι αφορά την αξιολόγηση πελατών 
και την έγκριση νέων δανείων στο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η 
παρατεταμένη οικονομική ύφεση από το κύκλο της οποίας αναμένεται να εξέλθει η ελληνική 
οικονομία το έτος 2014.  
 
Στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων που η παρατεταμένη οικονομική ύφεση 
δημιούργησε, η Τράπεζα της Ελλάδος διενήργησε κατά το έτος 2013 νέα άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντίστοιχη με την 
άσκηση που είχε διενεργήσει το έτος 2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης οι 
κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank για την περίοδο από 07/2013 έως 12/2016, 
προσδιορίσθηκαν σε 397 εκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της άσκησης, το οποίο 
όμως - ειδικά για την Attica Bank - είναι πολύ κοντά στο ακραίο σενάριο, σύμφωνα με το 
οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες, και με βάση πάντα την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, 
προσδιορίσθηκαν σε 434 εκ. ευρώ.  
 
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα πάντα 
με την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδια περίοδο ως προς το βασικό σενάριο, 
προσδιορίσθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες την 
υποβολή σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης μέχρι την 15.04.2014 καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του, χωρίς να έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα που θα έχουν 
στη διάθεσή τους οι τράπεζες, το οποίο όμως αναμένεται να είναι εύλογο. 
 
Η διοίκηση της Τράπεζας με την παρουσία ισχυρού βασικού μετόχου στη μετοχική της 
σύνθεση, και σε συνέχεια της λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει λάβει χώρα τα 
προηγούμενα έτη, προχωρά στην κατάρτιση σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης και λήψης όλων 
των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, όπως αυτές 
προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, και τη συνέχιση της αυτόνομης πορείας της. 
 
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση η οποία έληξε την 31/12/2013, τα βασικά μεγέθη και τα 
αποτελέσματα της Τράπεζας καθώς και η μεταβολή τους, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 4.060 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,9% 
έναντι του 12μήνου 2012. 
 
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) 
ανήλθαν, προ προβλέψεων, σε 3.737 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,7% έναντι του 12μήνου 
2012.  
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Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την οικονομική 
χρήση και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις 
 
Α) Αύξηση ονομαστικής αξίας κοινής μετοχής με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του 
συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  
με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών 
 
Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/02/2013 αποφάσισε 
μεταξύ άλλων θεμάτων: 
 

i. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της 
Τράπεζας από €0,35 σε €2,45 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του 
συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές 
για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά 
και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την 
τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.  

 
ii. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 75.214.854,65  με μείωση 

της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €2,45 σε 
€0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους € 75.214.854,65, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 
Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 2/04/2013 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική 
Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 
110.695.095,80 ευρώ διαιρούμενο σε 34.983.653 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 0,30 έκαστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 
έκαστη. 
 
Στις 02/07/2013 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας η αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών η οποία είχε 
αποφασιστεί με την από 18/02/2013 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Με την προαναφερόμενη πιστοποίηση το μετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 199,4 εκατ. ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετοχών ονομαστικής 
αξίας 0,30 ευρώ. Οι νέες μετοχές άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
στις 10/07/2013. Επίσης το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) ύψους 199,4 εκατ. ευρώ 
που εξέδωσε η Τράπεζα στα πλαίσια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της και σύμφωνα με 
την από 18/02/2013 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Τράπεζας,  καλύφθηκε στο σύνολό του από τον βασικό μέτοχο και ιδιώτες 
επενδυτές. 
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την πιστοποίηση της αύξησης ανήλθε σε 
310.101.917,90 ευρώ, διαιρούμενο σε α) 699.673.060 κοινές, ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας ευρώ 0,35 εκάστη 
 
Β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μερική μετατροπή Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 
(ΜΟΔ) 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 30/08/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 
αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που έχει 
λάβει προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μετατροπή μέρους του 
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου  (ΜΟΔ) σε μετοχές συνολικής αξίας 99.999.999,90 ευρώ 
σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης του ομολογιακού δανείου, προκειμένου 
να επιτευχθεί το ελάχιστο ύψος των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) όπως 
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αυτό έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν ανέρχονται σε 
333.333.333 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών αφού πρώτα ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους εποπτικούς 
φορείς. 
 
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 410.101.917,80 ευρώ, 
διαιρούμενο σε α) 1.033.006.393 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ 
έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.  
 
Το ύψος του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου περιορίστηκε κατά το αντίστοιχο ποσό και 
διαμορφώθηκε στο ύψος των 99.406.822,2 ευρώ διαιρούμενο σε 331.356.074 ομολογίες 
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. 
 
Γ) Επαναγορά Ομολόγου με εκδότη την Attica Funds PLC 
 
Η Τράπεζα σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013 και 
κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/02/2013, ανακοίνωσε προαιρετική πρόταση προς 
τους κατόχους των Εγγυημένων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II) 
κυμαινόμενου επιτοκίου λήξεως το 2015 (ISIN: XS0215582148), εκδόσεως της Attica Funds 
Plc και εγγυημένων από την Τράπεζα, ονομαστικής αξίας 94.689.000,00 ευρώ, να 
προσφέρουν τους Τίτλους τους για αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών στην τιμή 60% 
του ονομαστικού ποσού των Τίτλων που θα γίνονταν δεκτοί από αυτήν προς αγορά, πλέον 
του ποσού των δεδουλευμένων τόκων σε σχέση με τους Τίτλους αυτούς. Η διάρκεια της 
πρότασης ήταν από 11/09/2013 έως 25/09/2013 και ως αποτέλεσμα αυτής ήταν η εξαγορά 
Τίτλων ονομαστικής αξίας 15.433.000,00 ευρώ στην τιμή των 9.259.800,00 ευρώ 
επιφέροντας κέρδος για την Τράπεζα ύψους 6.173.200,00 ευρώ το οποίο μετά την αφαίρεση 
των εξόδων 567.575,18 ευρώ διαμορφώθηκε σε 5.605.624,82 ευρώ. 
 
 
Δ) Διανομή μερίσματος χρήσης 2013 
 
Ελλείψει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 η Τράπεζα δεν θα προβεί σε διανομή 
μερίσματος τόσο επί των κοινών όσο και των προνομιούχων μετοχών ούτε με μετρητά ούτε 
με έκδοση νέων μετοχών. 
 
 
Ε) Ίδιες μετοχές 
 
Κατά την 31/12/2013, η Τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική 
Εταιρεία» συνολικών τεμαχίων 7.497 και αξίας κτήσης ευρώ 97.332,30. Οι μετοχές αυτές 
προήλθαν μετά τη μείωση (reverse split) των 52.482 κοινών ονομαστικών μετοχών που 
κατείχε στις 07/06/2013 και η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 0,0007% του 
συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία. Οι λοιπές 
εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση δεν κατείχαν μετοχές της 
τράπεζας κατά την 31/12/2013. 
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- Στήριξη πραγματικής οικονομίας και υποβοήθηση πελατών  
Η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και η υποβοήθηση των πελατών μέσα από 
προγράμματα που υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
κουλτούρας   

 
Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια 
των εργασιών του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές και με βάση τη 
διάκρισή τους σε συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και με μέλη διοίκησης έχουν ως 
ακολούθως για την περίοδο που έληξε την 31.12.2013: 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

1. Απαιτήσεις 

Επωνυμία Εταιρείας 

Συμμετοχή 
Attica Bank  
κατά την 

31.12.2013 

Ποσοστό 
συμμετοχής Χορηγήσεις Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα 
Μερίσματα 
ΠΛηρωτέα Ενοίκια 

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ 2.326.059,00 100,00%      
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών 599.960,00 99,99%      
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 1.699.564,80 55,00% 789.225,04    
Attica Funds PLC 20.990,46 99,99%      
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων 
Ομίλου Attica Bank 100.000,00 100,00%   1.500.000,00 558.000,00 2.298,18 
AtticaBank Properties Ανώνυμη 
Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων 7.060.000,00 100,00%   4.157,65   
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Zaitech I 17.370.044,42 50,00%      
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Zaitech II 3.942.200,00 92,00%      
Σύνολο 33.118.818,68 789.225,04 1.504.157,65 558.000,00 2.298,18

 
 

2. Υποχρεώσεις 

Επωνυμία Εταιρείας Ομολογιακό 
δάνειο 

Καταθέσεις 
Προθεσμίας 

 
Καταθέσεις 
όψεως 

 
Έξοδα 
χρήσεως 
πληρωτέα 

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ  2.600.000,00 212.345,36 3.250,00 
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών        1.000.000,00 122.452,16  
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών  930.000,00 16.717,51  
Attica Funds PLC 79.133.992,13  442.268,18  
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank  2.500.000,00 954.787,03  
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης 
Ακινήτων   6.308.887,52 16.089,55 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
Zaitech I     6.996.524,86   
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
Zaitech II     2.328.053,97   
Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε    225.319.480,46 58.466.018,20 580.743,87 
Σύνολο 79.133.992,13 232.349.480,46 75.848.054,79 600.083,42
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3. Έσοδα  

Επωνυμία Εταιρείας Ενοίκια Προμήθειες
Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ 160,00 10.250,16 
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank 1.243,20 400.000,00 
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων 0,00 1.063,72 
Σύνολο 1.403,20 411.313,88
 
 
4. Έξοδα  

Επωνυμία Εταιρείας Παροχή 
υπηρεσιών 

Τόκοι 
ομολογιακού 
δανείου 

Χρεωστικοί 
τόκοι 

καταθέσεων  
Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ 135.031,70  107.834,30 
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών   33.975,81 
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών 1.348.444,31  32.471,87 
Attica Funds PLC  2.602.979,00 1.797,68 
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου 
Attica Bank   68.922,23 
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία 
Διαχείρισης Ακινήτων 141.564,61  132.064,76 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Zaitech I     105.555,89 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Zaitech II     38.902,22 
Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε      16.729.618,73 
Σύνολο 1.625.040,62 2.602.979,00 17.251.143,49
 
 
5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

Επωνυμία Εταιρείας Εγγυητικές 
επιστολές  

Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 796.836,00 
Attica Bank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Ακινήτων 2.195,00 
Σύνολο 799.031,00
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ 
Απαιτήσεις (δάνεια) 653.866,78 876.812,97 
Υποχρεώσεις (καταθέσεις) 710.313,43 734.946,66 
Εγγυητικές επιστολές 140.441,42 140.441,42 
     
Τόκοι έσοδα 19.914,29 26.282,55 
Τόκοι έξοδα      19.514,70 19.620,38 
     
Μισθοί και ημερομίσθια 670.155,74 1.236.928,57 
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. 167.192,96 566.767,40 
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ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008 και την υπ' αρίθμ. 
7/448/11.10.2007 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι: 

α) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 
664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και τιμή 
διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή, που έγινε με βάση την από 18.02.2013 απόφαση της Α’ 
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ενεκρίθη στη συνεδρίαση της 08.07.2013 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 199.406.822,10 ευρώ  

β) από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ»), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 
2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με την έκδοση 664.689.407 υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών 
σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν 
προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση, με αναλογία μία (1) νέα Μετοχή προς μία (1) Ομολογία (ήτοι 
για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτιμήσεως, θα υπάρχει δικαίωμα καλύψεως μίας 
Ομολογίας) και με τιμή έκδοσης των ομολογιών 0,30 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 
199.406.822,10 ευρώ.  

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 398.813.644,20 ευρώ. Τα έξοδα της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ΜΟΔ ανήλθαν σε 3.371.070,16 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από 
τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την 
αφαίρεση των εξόδων ανήλθε σε 395.442.574,04 ευρώ.  

Η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα στις 02.07.2013. H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών 
Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 08.07.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 664.689.407 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών την 10.07.2013.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 
   (Ποσά σε €) 
Περιγραφή χρήσης 
αντληθέντων κεφαλαίων 

Σύνολο αντληθέντων 
κεφαλαίων 

Διατεθέντα κεφάλαια 
έως 31.12.2013 

Υπόλοιπο κεφαλαίων 
κατά την 31.12.2013 

προς διάθεση 
Ενίσχυση Κεφαλαιακής 
Επάρκειας Τράπεζας 398.813.644,20 398.813.644,20 - 
Έξοδα έκδοσης νέων μετοχών (3.371.070,16) (3.371.070,16) - 
Σύνολο 395.442.574,04 395.442.574,04 - 

 
Αθήνα, 28η Μαρτίου 2014 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (C.E.O.) 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
(C.F.O.) 

   
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Γ. ΜΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770 Α.Δ.Τ  ΑΚ 137583 Α.Δ.Τ  Μ 481653 

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216 
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