
Εταιρικό Προφίλ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική 
εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». 

Συνεπεία του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι τραπεζικές 
δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και εισφέρθηκαν σε μία νέα θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). 
Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η οποία 
μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Πειραιώς 
Financial Holdings A.E.). 

Η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, 
είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 8,3 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού 
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στις 31.12.2022 στα €75,7 δισ. 

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα/ Δεκέμβριος 2022 

           Δάνεια μετά από προβλέψεις €36,9 δισ.    Εργαζόμενοι 8,3 χιλ. 

  Καταθέσεις €58,1 δισ.    Πελάτες 5,7 εκατ. 

  Καταστήματα 389    ΑΤΜ 1.928 
      

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια 
και στις καταθέσεις πελατών. 

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας 
έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της. 

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η 
λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η επέκταση του δανεισμού 
για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, γ) η περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και δ)  η διατήρηση 
επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων. 

Το 2022 ήταν ένα ακόμη έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική 
της αξία, υποστηριζόμενη από την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η Τράπεζα Πειραιώς 
παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας τους στόχους σε όλους τους τομείς. 

To 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,42 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή. Ο Όμιλος επέτυχε αύξηση επιχειρηματικών 
δανείων, κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του 
λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίων. 

Η ενισχυμένη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 fully loaded στο 11,5%, αυξημένο κατά 
περίπου 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες.  

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €2,7 δισ. το 2022, με καθαρή πιστωτική 
επέκταση €550 εκατ. στο 4ο τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει την 
αποκλιμάκωσή του, καταλήγοντας σε δείκτη NPE χαμηλότερο του 7% στο τέλος του 2022, από 13% ένα χρόνο 
πριν.  

Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, η Τράπεζα Πειραιώς δημοσιοποίησε τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για 
το τρέχον έτος. Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 
10%, την περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3%, και την καθαρή 
πιστωτική επέκταση επιπέδου €1,7 δισ.. 

Η Πειραιώς συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη για τις επιδιώξεις της και παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία 
αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της. 


