
 

CRÉDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ  
 

 

Μητροπόλεως 45, 105 56 ΑΘΗΝΑ, τηλ 214 4166 700, fax 214 4166 718, e-mail: info@ca-life.gr, www.ca-life.gr 
Α.Φ.Μ.: 999983412. Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΜΑΕ: 49891/Β/01/8, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 4418301000 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  

 

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 2021 
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας, βάσει εποπτικής υποχρέωσης, στις 8 Απριλίου 2022. Ο βασικός 
λόγος για την αδυναμία αυτή αποτελεί η καθυστερημένη υποβολή της αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης για το 
2020, γεγονός που οδήγησε στην καθυστερημένο χρονισμό της παραγωγής των αντίστοιχων δεδομένων 
για το έτος 2021 καθώς και των απαραίτητων ελεγκτικών εργασιών που απαιτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η 
κύρια στόχευση που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών για τη παραγωγή και 
δημοσίευση της έκθεσης είναι πριν το τέλος του 2ου τριμήνου του έτους. 

Τούτω δοθέντος, η Εταιρία θέλει να ενημερώσει ότι το ποσοστό κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
κατά Φερεγγυότητας ΙΙ της εταιρίας με 30/09/2021, όπως έχει αναφέρει στις τριμηνιαία ποσοτικά 
υποδείγματα ανερχόταν σε 135,76%, ενώ λόγω της συνεχούς λειτουργίας σε κατάσταση διαχείρισης του 
υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, αναμένει να διαθέτει εξίσου ισχυρή κεφαλαιακή κάλυψη και κατά το τέλος του 
έτους 2021. 

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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