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ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΡΙΤΗ ΠΗΡΕ Η Γ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αναβολή για την επόμενη Τρίτη 24 Νοεμβρίου πήρε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας
Ηπείρου καθώς η μη έγκριση έως το απόγευμα της Τρίτης της απόφασης αύξησης του
συνεταιριστικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων, καθώς και της τροποποίησης όρων του
καταστατικού από την Τράπεζα της Ελλάδας, λειτούργησε απαγορευτικά στην
πραγματοποιήση της Γ.Σ.
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Η εξέλιξη αυτή αν και αναμενόμενη, καθώς ο Γεν. Διευθυντής της Τράπεζας, Β. Τσουκανέλης
το είχε προβλέψει από την περασμένη εβδομάδα δημιουργεί ένα ακόμη πιο ασφυκτικό
χρονικό πλαίσιο στην προσπάθεια μιας επιτυχημένης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου,
καθώς η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Αυτό τόνισε άλλωστε και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου Κωνσταντίνος Ζωνίδης
καλώντας ταυτόχρονα όλους τους Ηπειρώτες να συμμετέχουν στην ΑΜΚ.

«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πρέπει να παραμείνει στους συνεταίρους της. Πρέπει
να συνεχίσει να στηρίζει τους Ηπειρώτες. Πρέπει να παραμείνει ως εργαλείο ανάπτυξης και
κοινωνικής προσφοράς. Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας, να στηρίξουμε τη συνέχεια
της λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε στο πλευρό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου», τόνισε ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, στο χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όλοι οι Ηπειρώτες
καλούνται να στηρίξουν την προσπάθεια της Τράπεζας να ενισχύσει την κεφαλαιακή της
επάρκεια στην κρίσιμη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου από τη δημιουργία της ήταν - και θα πρέπει να
παραμείνει - μια Τράπεζα λαϊκής βάσης. Στηρίχθηκε από τους Ηπειρώτες και στήριξε όλα
αυτά τα χρόνια την τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Σε
αυτόν τον κομβικό για την πορεία της στόχο, είμαστε όλοι στο πλευρό της για να
διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας», κατέληξε ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων.
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