Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017
Κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) αποτελούμενο
από τους Βουλευτές Οδ.Κωνσταντινόπουλο, Β.Κεγκέρογλου και τον
εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Π.Χρηστίδη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Χριστόφορο Σαρδελή, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Υπαλλήλων της εταιρίας.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη εξέφρασε ξεκάθαρα την άποψη πως η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά από την τρίτη αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, ξεπουλά τώρα και την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ κοροϊδεύει
εργαζόμενους και πολίτες, ως συνήθως, στέλνοντας δήθεν κρυφές επιστολές
στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
COMP).
Αποκαλύπτεται πια σε όλους, πως η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου:
1) Προετοιμάζει τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης με τους χειρότερους
όρους για τους πολίτες και την εθνική οικονομία, με την ανοχή της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό αποδεικνύεται από τη σιγή ιχθύος
που κρατούν για το θέμα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
2) Για την εξαγορά της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» έχουν κατατεθεί προτάσεις
από κερδοσκοπικά funds ανάλογα των «κορακιών», όπως
αποκαλούσαν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα funds που ενδιαφέρονταν για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Είναι
ενδεικτικό ότι καμία ευρωπαϊκή εταιρία δεν συμμετέχει στον
διαγωνισμό.
3) Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας είναι εντυπωσιακά, ακόμα και κατά
τη διάρκεια της κρίσης. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, που δείχνει
πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να
δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), ανήλθε σε 22,2% το 2013, σε
18,5% το 2014 και 11,4% το 2015, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τις
ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες ανέρχεται στο 9,8% το Β΄ τρίμηνο
του 2015. Ομοίως, το καθαρό περιθώριο κέρδους, δηλαδή το καθαρό
κέρδος για κάθε ένα ευρώ που εισέρχεται στα ταμεία της επιχείρησης
μέσω των πωλήσεων, ανήλθε σε 19,4% για το 2013, 15,5% το 2014
και 14,1% το 2015.
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4) Η πραγματική αξία της εταιρίας αποτιμάται έως και ένα δισεκατομμύριο
ευρώ, ενώ υπάρχουν και ενστάσεις ως προς τη διαφάνεια της όλης
διαδικασίας.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως έχει δεσμευθεί, μετά από την Ελληνική
Βουλή, όπου έχει ήδη ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα φέρει το θέμα και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και θα αποστείλει σχετική επιστολή στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στον αρμόδιο Επίτροπο Πιέρ Μοσχοβισί.
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