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Η Credit Agricole Α.Α.Ε.Ζ. ως μέλος του Ομίλου Credit Agricole Assurances, και σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις του Νόμου 4364/05.02.2016 σε συνδυασμό με την Πράξη της Τράπεζα της 
Ελλάδος 77/12.02.2016 είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση φερεγγυότητας και 
χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία παρέχει πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις 
της, τη διαχείριση των κινδύνων και το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης, την αποτίμηση των στοιχείων 
κατά Φερεγγυότητα II και την αξιολόγηση της θέσης φερεγγυότητας της εντός του έτους αναφοράς. 

Σε συνέχεια των επίσημων ενημερώσεων προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Εταιρία γνωστοποιεί στο 
καταναλωτικό και επενδυτικό κοινό ότι δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσει την εν λόγω έκθεση για το 2020 
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας, βάσει εποπτικής υποχρέωσης, στις 7 Απριλίου 2021. Ο βασικός 
λόγος για την αδυναμία αυτή αποτελεί η μη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων δεδομένων που απαιτούνται 
για την σύνταξη της έκθεσης καθώς και των ποσοτικών υποδειγμάτων αναφοράς που την συνοδεύουν, ως 
αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα της Εταιρίας τον Νοέμβριο του 2020, τις συνέπειες της 
οποίας εργάζεται με πλήρη διαφάνεια προς τις εποπτικές αρχές να επαναφέρει. 

Η κύρια στόχευση που έχει τεθεί για την επίλυση των τεχνικών θεμάτων που συνδέονται με την 
ολοκλήρωση και δημοσίευση της έκθεσης είναι το αργότερο πριν την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης 
των οικονομικών καταστάσεων του 2020, ήτοι στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η Εταιρία προς αυτό το σκοπό έχει 
θέσει στη διάθεση της εποπτεύουσας αρχής όλες τις λεπτομέρειες του θέματος καθώς και του έργου 
επαναφοράς βρισκόμενη σε συνεχή επικοινωνία και αναφέροντας σε τακτά χρονικά περιθώρια την εξέλιξη 
της διαδικασίας. 

Τούτω δοθέντος, η Εταιρία θέλει να ενημερώσει ότι το ποσοστό κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά Φερεγγυότητας ΙΙ της εταιρίας με 30/09/2020, όπως έχει αναφέρει στις τριμηνιαία ποσοτικά 
υποδείγματα ανερχόταν σε 142,66%, ενώ λόγω της συνεχούς λειτουργίας σε κατάσταση διαχείρισης του 
υπάρχοντος χαρτοφυλακίου και κατόπιν της επαναφοράς των οικονομικών αγορών σε επίπεδα σημαντικά 
ισχυρότερα από την περίοδο της πρώτης φάσης της επιδημίας του Covid-19, αναμένει να διαθέτει εξίσου 
ισχυρή κεφαλαιακή κάλυψη και κατά το τέλος του έτους 2020. Συγχρόνως, σε απάντηση των συνεπειών 
από το περιστατικό της κυβερνοεπίθεσης, αφενός έχει επαναφέρει με επιτυχία τα συστήματα διαχείρισης 
των συμβολαίων των πελατών όντας σε θέση σχετικά άμεσα να εξυπηρετεί όλα τα αιτήματά τους και 
αφετέρου σχεδίασε και αναβάθμισε τα συστήματα ασφαλείας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους φαινόμενα στο μέλλον. 

Κλείνοντας, η Εταιρία επιθυμεί να υπενθυμίσει την αταλάντευτη δέσμευσή της στην παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών προς του πελάτες της και συγχρόνως ότι είναι σε θέση να καλύπτει τις εποπτικές της 
υποχρεώσεις διαθέτοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια με τη συνεχή στήριξη του βασικού 
μετόχους της. 
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