
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Ενδεχόμενο μέρισμα χρήσης 2017 

 

Η Διοίκηση της εταιρίας «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.» (Ιντεραμέρικαν Ζωής), αποφάσισε να 

διερευνήσει την δυνατότητα διανομής μερίσματος μεγαλύτερου των 10 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017, το οποίο είχε 

συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας για την τριετία 2018-2020 και στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της Ιντεραμέρικαν 

Ζωής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ως ενδεχόμενο μέρισμα. Κατόπιν της εν λόγω διερεύνησης, το ποσό του μερίσματος που θα 

μπορούσε να διανεμηθεί ορίστηκε στα 30 εκατ. ευρώ και θα προέλθει σε περίπτωσης σχετικής έγκρισης από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από το αποθεματικό του άρθρου 48 του ν.4172/2013. 

Για τον σκοπό αυτό, συντάχθηκε σχετική έκτατη έκθεση Αξιολόγησης των Ιδίων Κινδύνων η οποία έλεγξε τις επιπτώσεις της 

πιθανότητας να διανεμηθεί το παραπάνω αναφερθέν μέρισμα, στην κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα της εταιρίας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε στις 6 Ιουλίου 2018 αυτή την έκτακτη έκθεση Αξιολόγησης των Ιδίων Κινδύνων (ΑΙΚΦ). Η ΑΙΚΦ έχει 

αποσταλεί στην Εποπτική Αρχή. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη της «Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης» που 

δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου 2018, και που κατά την προετοιμασία και δημοσίευσή της τα παραπάνω αναφερόμενα δεν ήταν ακόμη 

γνωστά, παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα τη μεταβολή που επέρχεται στα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια και στον Δείκτη 

Φερεγγυότητας ΙΙ της εταιρίας με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2017. Περιλαμβάνοντας το ενδεχόμενο μέρισμα 30 εκατ. 

ευρώ, ο δείκτης παρουσιάζει μείωση 21 μονάδων λόγω της αύξησης από το αρχικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ, αλλά παραμένει μέσα 

στον στόχο της εταιρίας να βρίσκεται πάνω από το όριο του 120% σύμφωνα με την Πολιτική Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας. 

Η περιληφθείσα αύξηση του ενδεχόμενου μερίσματος δεν έχει επίπτωση στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ     σε χιλ. ευρώ 

  Τυποποιημένη μέθοδος 

  
Ενδεχόμενο μέρισμα 10 

εκατ. ευρώ 
Ενδεχόμενο μέρισμα 30 

εκατ. ευρώ 
Μεταβολή 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 175.340  155.340  -20.000  

Κεφαλαιακή απαίτηση 94.769  94.769  0  

Πλεόνασμα 80.570  60.570  -20.000  

Δείκτης (%) 185% 164% -21% 

        

Ζώνη κεφαλαιακής επάρκειας Πράσινη Πράσινη   

 

Σε περίπτωση που το νέο ενδεχόμενο μέρισμα των 30 εκατ. ευρώ εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρίας, η διανομή του θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της σχετικής Εμπορικής Νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                         


