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Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπ.Οικονομικών κ.Τσακαλώτο: «Υπάρχει
περίπτωση ακύρωσης της πώλησης της “Εθνικής Ασφαλιστικής”;»

Την έντονη ανησυχία του για τη διαδικασία εξαγοράς της ΑΕΕ Γενικών
Ασφαλειών “Η Εθνική”, μετά και από πλήθος πρόσφατων δημοσιευμάτων
στον ελληνικό και διεθνή τύπο, εκφράζει με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε
στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας και επικεφαλής του
Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
Συγκεκριμένα, ο κ.Κωνσταντινόπουλος ζητά από τον Υπουργό ξεκάθαρες
απαντήσεις σχετικά με τις πληροφορίες ότι η εταιρία ελληνοαμερικανικών
συμφερόντων “Exin Re”, του επιχειρηματία J.Calamos με τον οποίο ο
Πρωθυπουργός παρακάθισε σε γεύμα εργασίας κατά το πρόσφατο ταξίδι του
στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει όντως μείζονα προβλήματα ρευστότητας, τα οποία
θα επιχειρούσε να επιλύσει με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις αν όντως ισχύουν οι πληροφορίες που
διέρρευσαν ότι ο φάκελος που κατατέθηκε από την “Exin Re’ στην Τράπεζα
της Ελλάδος είναι «εξαιρετικά ανεπαρκής». Τέλος, ο κ.Κωνσταντινόπουλος
ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Εθνική
Τράπεζα εάν ακυρωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστική.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η πώληση από την Εθνική
Τράπεζα του 75% της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» στην αντασφαλιστική εταιρία “Exin
Re”, ελληνοαμερικανικών συμφερόντων θυγατρική της “EXIN Financial
Services Holding B.V.”, έναντι τιμήματος €718,3 εκ. Μάλιστα, κατά την
επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σύντομα θα
πραγματοποιηθούν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, μετά και από τη
συνάντησή του με τον συνιδρυτή της Exin, κ.Calamos.
Σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον διεθνή και ελληνικό τύπο αναφέρεται πως η
εταιρία “Exin Re” αντιμετωπίζει μείζονα προβλήματα ρευστότητας, μεταξύ των
οποίων μη καταβολές μισθών από τον Μάιο, οφειλές στον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα και χρέη στο μητρώο εταιριών του καντονιού της Ζυρίχης,
έδρας της Exin Re. Με δήλωσή του μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου Exin, παραδέχεται πως η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής που
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διασφαλίζει στον Όμιλο επιπλέον ασφάλιστρα €1 ευρώ, θα επιλύσει τα
προβλήματα ρευστότητας της θυγατρικής.
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η “Exin Re” έχει καταθέσει
στην ΤτΕ φάκελο με στοιχεία που χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά ανεπαρκή»,
δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ως εκ τούτων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Ισχύουν τα δημοσιεύματα περί έλλειψης ρευστότητας της θυγατρικής του
Ομίλου Exin, η οποία εξαγόρασε το 75% της ΑΕΕΓΑ “Η Εθνική”; Είναι όντως
ανεπαρκής ο σχετικός φάκελος που κατετέθη στην ΤτΕ; Σε ποιο στάδιο
βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Εθνική
Τράπεζα από τυχόν ακύρωση της πώλησης;
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