ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων
Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου έγινε προγραμματισμένη συνέλευση του Συλλόγου στο ΤΙΤΑΝΙΑ με κύριο θέμα την
ανταλλαγή των ομολόγων.
Στη συνέλευση έκαναν παρεμβάσεις οι κ.κ. Ρ. Ρηγάκης για την οικονομική ανάλυση και I. Κυριακόπουλος για
νομικά προβλήματα.
Συνοπτική παρουσίαση:
Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε την αντικατάσταση των 20 ομολόγων που έχουμε πάρει μετά το PSI+ και λήγουν από το
2023-2042 με 5 ομόλογα σταθερού μερίσματος, που θα λήγουν το 2023 (επιτ. 3,50%), 2028 (επιτ. 3,75%),
2033 (επιτ. 3,90%), 2037 (επιτ. 4,00%) και 2042 (επιτ. 4,20%).


Συνολικά το οικονομικό αποτέλεσμα των νέων ομολόγων είναι
ομόλογα.



Τα νέα ομόλογα είναι και αυτά Αγγλικού δικαίου, αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με τον ESM (Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Σταθερότητας) και δεν αναφέρεται στο σχεδιασμό τους το Pari Passu. Αυτό σημαίνει ότι τα
νέα ομόλογα έχουν μια βαθμίδα μικρότερη διασφάλιση από τα παλαιά σε περίπτωση νέας
πτώχευσης του Ελληνικού Κράτους .



Η απόδοση των νέων ομολόγων (επιτόκιο) απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος με βάση το Ν.
4172/2013, άρθρο 37, παρ. 2 που παραμένει σε ισχύ.



Για τα νέα ομόλογα δεν θα υπολογιστεί φόρος υπεραξίας με βάση την ΠΟΛ 1174/2017



Χωρίς να μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα τα Νέα ομόλογα φαίνεται να είναι πιό "εμπορεύσιμα",
δηλαδή να μπορούν να ρευστοποιηθούν ευκολότερα, από τα Παλαιά ομόλογα, ενώ τα παλιά ομόλογα
μπορεί να μείνουν στα "αζήτητα" και να πρέπει να περιμένουμε τη λήξη τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το
ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος ανταλλαγής, τόσο χειρότερη θα είναι η θέση των παλαιών
ομολόγων στη ρευστοποίηση τους.



Υπάρχει δυνατότητα τόσο τα παλαιά ομόλογα, όσο και τα καινούργια ομόλογα να μεταφερθούν σε νέα
οικογενειακή μερίδα, πχ. να μπουν και τα τέκνα ή τρίτα πρόσωπα στη μερίδα των ομολόγων.



Η ανταλλαγή δεν επηρεάζει τις διεκδικήσεις που έχουμε κατά των τραπεζών για το κουρεμένο μέρος
των αποταμιεύσεων μας (53,5%)



ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτείται μήπως οι Τράπεζα ή το Χρηματιστηριακό γραφείο μας βάλουν να
υπογράψουμε κάτι που να αφορά το παρελθόν και να δημιουργήσει πρόβλημα στα δικαστήρια που
έχουμε.



Με επόμενο mail θα σταλεί κείμενο που θα καταθέσουμε στην Τράπεζα ή το Χρηματιστηριακό γραφείο
που θα αναφέρει τη θετική ή αρνητική μας πρόθεση ανταλλαγής με επιφύλαξη να μην υπάρξει καμία
μεταβολή σχετικά με τις συνθήκες κτήσης των αρχικών μας ομολόγων.

+0,9% καλύτερο από τα παλιά

Καλό είναι να καταθέσουμε γραπτή δήλωση είτε θέλουμε είτε δε θέλουμε την αλλαγή.


Υπάρχει πιθανότητα να μην μας καλέσει η Τράπεζα να δηλώσουμε εάν δεχόμαστε ή όχι την
Ανταλλαγή και θα πρέπει Εμείς να οχλήσουμε την Τράπεζα . Το κάλεσμα για την Ανταλλαγή έγινε
από το Κράτος.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις προσωπικές απόψεις των μελών για την ανταλλαγή και τα
δικαστήρια κατά των τραπεζών, με βασικό σχόλιο ότι προς το παρόν έχουμε μόνο πρωτόδικες αποφάσεις, οι
περισσότερες αρνητικές αλλά και κάποιες θετικές και και περιμένουμε αποφάσεις Εφετείου την επόμενη χρονιά.

