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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 06/03/2019 

 
Αξιολόγηση «B/Β» και σταθερή προοπτική για την  

Aegean Baltic Bank από την S&P 
 

Ο διεθνής πιστοληπτικός οίκος Standard & Poor’s (S&P) ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2019, την 
πρώτη αξιολόγηση της ΑΒΒank, κατατάσσοντάς την στην πιστοληπτική βαθμίδα «Β», τόσο για τις 
μακροπρόθεσμες όσο και για τις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητές της.  
 
Οι μέτοχοι και η Διοίκηση της Τράπεζας εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εν λόγω 
διαβάθμιση καθώς είναι η υψηλότερη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  
 
Ο οίκος αναφέρεται στους κινδύνους που ενέχει η εξειδικευμένη δραστηριότητα της Τράπεζας, 
σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο της Ναυτιλίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το μικρό της μέγεθος 
συγκριτικά με τον μέσο όρο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας. 
 
Σχολιάζει επίσης το οικονομικό περιβάλλον της χώρας, το οποίο αν και βελτιούμενο παραμένει 
ακόμη ασθενές, επηρεάζοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων και νοικοκυριών να 
ανταποκριθούν ευχερώς στις υποχρεώσεις τους. 
 
Αντισταθμιστικά με τα παραπάνω, αναγνωρίζει την ισχυρή και υψηλής ποιότητας 
κεφαλαιοποίηση της ABBank, καθώς και την ικανότητα και εμπειρία της Διοικητικής της ομάδας, η 
οποία την κατευθύνει από την έναρξη της λειτουργίας της. 
 
Αναλύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζεται η καλύτερη 
επίδοση της ΑΒΒank στους τομείς της κερδοφορίας και της ρευστότητας σε σύγκριση με τις άλλες 
Ελληνικές τράπεζες.  
 
Θετικά αντιμετωπίζεται επίσης το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας για επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στο δανεισμό μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  
 
Ο οίκος επισημαίνει ότι η ABBank είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που δεν χρειάστηκε 
ανακεφαλαιοποίηση καθώς και η τελευταία που αναγκάστηκε να καταφύγει στον ELA, μετά τον 
περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) το 2015, καθώς και η πρώτη η οποία βγήκε 
από τον εν λόγω μηχανισμό.  
 
Καταλήγοντας, ο οίκος S&P βλέπει σταθερή προοπτική για την ABBank στους επόμενους 12 με 
18 μήνες και διαπιστώνει, ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση τόσο σε επίπεδο 
κεφαλαίων όσο και σε ποιότητα περιουσιακών στοιχείων συγκριτικά  με τις άλλες Ελληνικές 
τράπεζες.  
 
Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κος Θεόδωρος Αφθονίδης 
δηλώνει ικανοποιημένος και υπερήφανος για τη μέχρι σήμερα πορεία της ABBank, η οποία της 
επέτρεψε να επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή απέναντι στους ισχυρούς οικονομικούς τριγμούς των 
τελευταίων χρόνων. Παράλληλα, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία, την οποία απέκτησε, και 
με ιδιαίτερα υγιή θεμελιώδη μεγέθη, η ABBank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αναπτύξει 
τις νέες της δραστηριότητες στη χρηματοδότηση της Ελληνικής οικονομίας. 
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