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Δήλωση Γ. Χαντζηνικολάου, Προέδρου Τράπεζας Πειραιώς  

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 
 

Αξιότιμοι Μέτοχοι, Κυρίες και Κύριοι, 

Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, και 

για την θετική σας ψήφο που δίνει στην Τράπεζα το πράσινο φως για να 

ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου.   

H αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που μόλις εγκρίνατε, αποτελεί 

μία κομβική στιγμή για την Τράπεζα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και 

την ελληνική οικονομία. Είναι κομβική, διότι μια επιτυχής αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου από μια ελληνική τράπεζα, σηματοδοτεί πανηγυρικά την 

επανασύνδεση με τις αγορές κεφαλαίου, και συνεπώς την επιστροφή της 

χώρας στην κανονικότητα.   

Η σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς, θα της 

επιτρέψει την ταχύτερη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων και θα της δώσει  

τη δυνατότητα να επικεντρωθεί κατά 100% στην χρηματοδότηση της ελληνικής 

οικονομίας. Επιπλέον,  σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας, όχι μόνο για την Τράπεζα 

Πειραιώς, που έχει το μεγαλύτερο φορτίο μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά 

και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.   
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Περνάμε από το χθες – που ήταν χαρακτηρισμένο από τράπεζες βεβαρημένες 

με κόκκινα δάνεια, - στο αύριο, δηλαδή, σε μια εποχή όπου οι τράπεζες θα 

είναι κατά 100% αφοσιωμένες στην χρηματοδότηση της οικονομίας.  Με απλά 

λόγια, η αύξηση αυτή, σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, 

τόσο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όσο και της ελληνικής 

οικονομίας. 

Και είναι ακριβώς αυτή η προοπτική που αναδεικνύει τη σημασία αυτής της 

έγκρισης εκ μέρους σας για την αύξηση κεφαλαίου. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας Πειραιώς, θα είναι ο καταλύτης εξελίξεων που θα μας επιτρέψουν 

να φύγουμε μπροστά και να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες 

του τραπεζικού συστήματος, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας. Και να μπορέσουμε, επιτέλους, να επιτελέσουμε, χωρίς τα βάρη 

του παρελθόντος, τον θεσμικό μας ρόλο που είναι η χρηματοδότηση του 

ιδιωτικού τομέα, και πρωτίστως της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας. 

 


