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Σύνοψη.

Η ακόλουθη συνοπτική πληροφόρηση (συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης του 
επιλεγμένου οικονομικού ιστορικού) προέρχεται από, πρέπει να διαβασθεί  ως εισαγωγή του, και 
σε συνδυασμό με, το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Φυλλαδίου, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγράφων τα οποία ενσωματώνονται μέσω αναφοράς. Η οιαδήποτε απόφαση επενδύσεως που 
αφορά τις Συναλλαγές οφείλει να βασίζεται στους συντελεστές του Ενημερωτικού Φυλλαδίου, 
συμπεριλαμβανομένων εξ ολοκλήρου των εγγράφων τα οποία ενσωματώνονται αναφορικά. Στην 
περίπτωση που μία αξίωση που σχετίζεται με τις συμπεριλαμβανόμενες πληροφορίες στο παρόν 
έγγραφο φθάσει στο δικαστήριο, ο αξιών επενδυτής ενδέχεται συμφώνως προς την εθνική εν 
ισχύ νομοθεσία της οιασδήποτε Πολιτείας της (ΕΕΑ), να οφείλει να καλύψει τις δαπάνες 
μεταφράσεως του παρόντος εγγράφου και του Ενημερωτικού Φυλλαδίου πριν από την έναρξη 
των δικαστικών διαδικασιών. Η αστική ευθύνη αφορά εκείνα τα άτομα τα οποία ευθύνονται δια 
την παρούσα σύνοψη, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε μεταφράσεως της παρούσας 
συνόψεως, αλλά μόνον εάν η παρούσα σύνοψη είναι παραπλανητική εσφαλμένη ή ανακόλουθη 
όταν διαβάζεται μαζί με το πλήρες Ενημερωτικό Φυλλάδιο.  

1. Εισαγωγή.

Στις 14 Μαΐου 2008, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί σε αύξηση κατά
προσέγγιση £300 εκατομμυρίων, καθαρά των δαπανών, σε 16 για 25 εκδόσεις τίτλων με τιμή 
εκδόσεως 82 πένες ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, στις 2 Ιουνίου 2008 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, 
κατά την διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2008, ο αντίκτυπος του εισοδήματος με 
χαμηλότερο τόκο και η αύξηση των χρεώσεων της μειωμένης πίστωσης είχε ως αποτέλεσμα τα 
βασικά κέρδη των £56 εκατομμυρίων εν συγκρίσει με τα £108 εκατομμύρια για το πρώτο 
τετράμηνο του 2007. Κάτω από τις συνθήκες της ανακοίνωσης, η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν 
προτιμότερο να αυξήσει με επιπρόσθετο κεφάλαιο μέσω της εκδόσεως επαναδομημένων 
τίτλων σε συνδυασμό με μία επένδυση εντός της Εταιρείας από την TPG, στην εκάστοτε των 
περιπτώσεων με μία τιμή έκδοσης των 55 πενών ανά μετοχή. Η TPG είναι πολύ γνωστή ως 
ιδιωτική επενδυτική μετοχών με σημαντική εμπειρία στις επενδύσεις σε οικονομικά ιδρύματα.
Το συνολικό ποσόν που προτείνεται να αυξηθεί έχει επαυξηθεί με κατά προσέγγιση £400,
εκατομμυρίων, καθαρά από δαπάνες, που αντικατοπτρίζει την επιφυλακτική πρόβλεψη της
Επιτροπής για το έτος.

2. Το παρασκήνιο και οι αιτίες για τις Συναλλαγές. 

Οι Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η ενίσχυση της βάσης του κεφαλαίου του Ομίλου είναι η σωστή 
αντιμετώπιση κατά την διάρκεια μιας εποχής συνεχούς αποδιοργανώσεως της οικονομικής 
αγοράς, και το θέμα της εκδόσεως των τίτλων σε συνδυασμό με μία επένδυση εντός της 
Εταιρείας με ένα στρατηγικό επενδυτή, αποτελεί την κάλλιστη μέθοδο για να πραγματοποιηθεί. 
Οι Σύμβουλοι πιστεύουν ότι με μία ενισχυμένη βάση κεφαλαίου και με τις ικανότητες που θα 
φέρει  η TPG ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός επενδυτής όπως και αντλώντας από την 
εμπειρία της TPG από προγενέστερες και υπάρχουσες επενδύσεις σε οικονομικά ιδρύματα, ο 
Όμιλος θα είναι σε καλύτερη θέση να εξελίξει τις εργασίες εκμετάλλευσης των ευκαιριών που
είναι μεσοπρόθεσμα διαθέσιμες στις αγορές του. 

Οι Συναλλαγές θα επιφέρουν αύξηση κατά προσέγγιση £400 εκατομμύρια, καθαρά δαπανών. 
Οι απολαβές των Συναλλαγών θα ενισχύσουν την κατάσταση του κεφαλαίου του Ομίλου και θα 
κατευνάσουν τον αντίκτυπο από την προηγούμενη ανακοίνωση μειώσεων της αξίας ορισμένων 
επενδύσεων του ταμείου του Ομίλου. Οι Σύμβουλοι πιστεύουν επίσης ότι η ενισχυμένη θέση 
του κεφαλαίου του Ομίλου και η περαιτέρω υποστήριξη του προγράμματος χρηματοδοτήσεως 
του, θα ενισχύσει την ανταγωνιστική του θέση και θα βελτιώσει τις ρυθμιστικές αναλογίες 
κεφαλαίου.

Αμβλύνοντας τον αντίκτυπο των μειώσεων της αξίας των κεφαλαίων του ταμείου του 
Ομίλου.

Ο Όμιλος εισήλθε σε μία πρόσφατη περίοδο οικονομικής αστάθειας με καταλλήλως δυνατά 
επίπεδα κονδυλίων μετόχων και ρυθμιστικό κεφάλαιο. Εντούτοις, η οικονομική αστάθεια έχει 
μειώσει την αξία των κεφαλαίων του ταμείου εντός του χαρτοφυλακίου της οικοδομημένης 
οικονομίας, έχει επηρεάσει τις αποδοχές και έχει μειώσει το δικαίωμα των μετόχων.
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Ο εξ’ ολοκληρίαν αντίκτυπος στο δικαίωμα των μετόχων λόγω των μειώσεων στην αξία των 
κεφαλαίων του ταμείου του Ομίλου κατά την 30 Απριλίου 2008 ανερχόταν σε £275
εκατομμύρια. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να αποκαταστήσει την 
βάση κεφαλαίου του Ομίλου και να διασφαλίσει ότι ο Όμιλος έχει ένα ουσιαστικό περιθώριο 
κεφαλαίου για το μέλλον.

Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ομίλου.

Από το φθινόπωρο του 2007, όταν οι δυσκολίες στις οικονομικές αγορές έγιναν προφανείς, ο 
Όμιλος αύξησε επιπρόσθετα κεφάλαια μέσω μίας γκάμας ποικίλλων πηγών. Οι Σύμβουλοι 
πιστεύουν ότι η ενισχυμένη βάση κεφαλαίου θα παρέχει επιπρόσθετη εξασφάλιση σε
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των πελατών ταμιευτηρίων.  

Βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου.

Οι Σύμβουλοι πιστεύουν επίσης ότι δυναμώνοντας την βάση κεφαλαίου τώρα, ο Όμιλος θα 
βελτιώσει την θέση του για να επιδιώξει την στρατηγική του, ενισχύοντας την θέση του ως μία
από τις κορυφαίες τράπεζες υποθηκών και αποταμιεύσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η αύξηση του κεφαλαίου θα κατευνάσει περαιτέρω τους πελάτες 
ταμιευτηρίου της Εταιρείας, και η βελτιωμένη οικονομική δύναμη του Ομίλου θα εξασφαλίσει ότι 
έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να εξελίσσεται και να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας 
μακροχρόνιας αποταμιεύσεως, μέσα στην ανταγωνιστική αγορά.

Βελτιώνοντας τις αναλογίες κεφαλαίου του Ομίλου.

Ο Όμιλος ιστορικά και σε σχέση με τους συναφείς ομίλους του Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξε 
καλώς κεφαλαιοποιημένος. Το Συμβούλιο έχει παρατηρήσει πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου 
από ένα αριθμό οικονομικών ιδρυμάτων και αποβλέπει στην βελτίωση της θέσης του ως ένας
εκ των καλυτέρων κεφαλαιοποιημένων τραπεζικών ομίλων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου με 
αύξηση μετοχών μέσω των Συναλλαγών. Λόγω της προσεκτικής αντιμετώπισης εκ μέρους του 
Συμβουλίου και της πίστης ότι οι οικονομικές συνθήκες που βιώσαμε εντός του πρώτου 
τετραμήνου του έτους θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του έτους, το Συμβούλιο έχει 
αναθεωρήσει την γκάμα Αναλογίας Σειρά 1 στο μεταξύ του 8% και του 10%.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προγενέστερες ανακοινώσεις περί μειώσεων κεφαλαίου του 
χαρτοφυλακίου δομημένης επένδυσης, και θεωρώντας ότι οι αποδοχές της Εκδόσεως Τίτλων 
και της Επένδυσης TPG θα έχουν ληφθεί έως τότε, οι Σύμβουλοι αναμένουν ότι η Αναλογία 
Σειράς 1 του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2008 αναμένεται να είναι άνω του 9% και η αναλογία 
του Πυρήνα Σειράς 1 του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2008 να υπερβαίνει το 8%.

3. Η πρόταση της Επιλύσεις Ε.Π.Ε. (Resolution Ltd.).

Την 20 Ιουνίου 2008, η Εταιρεία έλαβε μία ενδεικτική μη-δεσμευτική πρόταση 
χρηματοδοτήσεως η οποία ενδέχεται να εμπλέκει την εταιρεία Επιλύσεις Ε.Π.Ε. ως 
λαμβάνουσα ενεργό έλεγχο της Εταιρείας. Το Συμβούλιο εξέτασε προσεκτικά την εν λόγω 
πρόταση και στις 22 Ιουνίου 2008 ενημέρωσε την Επιλύσεις Ε.Π.Ε. ότι δεν έχει την δυνατότητα 
να εισηγηθεί στους Μετόχους την παρούσα δομή της προτάσεως της Επιλύσεις Ε.Π.Ε. Όπως 
έχει διατυπωθεί στην Εγκύκλιο, το Συμβούλιο συνεχίζει ομοφώνως να προτείνει να ψηφίσουν οι 
Μέτοχοι υπέρ των Συναλλαγών Επιλύσεων που πρόκειται να εισηγηθεί κατά την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, όπως προτίθενται να πράξουν οι Σύμβουλοι όσον αφορά αμφότερα, τις 
Μετοχές τις οποίες έχουν στην κατοχή τους μέσω του Προτεινόμενου Λογαριασμού και των 
καταχωρημένων τίτλων τους.

4.          Τα μερίσματα, η έκδοση Χαρτιών και η πολιτική μερισμάτων.

Το Συμβούλιο συνεχίζει να εισηγείται ότι το προμέρισμα 2008, που οφείλεται τον Οκτώβριο 
2008, είναι πληρωμένο σε Μετοχές και ζητά την απαραίτητη έγκριση του Μετόχου για την εν 
λόγω έκδοση Χαρτιού σε μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν και θα καθορίσει το επίπεδο των 
μελλοντικών μερισμάτων που βασίστηκαν στις συνθήκες της στιγμής, το Συμβούλιο τώρα 
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προσδοκεί ότι η Έκδοση Χαρτιού θα ανέλθει σε κατά προσέγγιση £43.4 εκατομμύρια. Το 
Συμβούλιο επίσης επαναβεβαιώνει την δηλωμένη πολιτική μερισμάτων που κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες, θα στοχεύσει σε μία κάλυψη μερίσματος μεταξύ 2,0 και 2,5 φορές 
βασιζόμενο σε βασικά κέρδη μετά του φόρου. Με δεδομένες τις υπάρχουσες εμπορικές 
συνθήκες, το Συμβούλιο θα προσδιορίσει το επίπεδο των οιονδήποτε τελικών μερισμάτων στο 
τέλος του έτους πριν να πάρει μία απόφαση.

5. Οι τρέχουσες τάσεις και προοπτικές των συναλλαγών.

Η Εταιρεία δημοσίευσε στις 2 Ιουνίου 2008, τον Εκκαθαριστικό Ισολογισμό που αφορά το 
πρώτο τετράμηνο του 2008. Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει στην πτώση του 
καθαρού περιθωρίου τόκου και στις αυξημένες εκπρόθεσμες οφειλές, αλλά ο Όμιλος συνέχισε 
να χρηματοδοτεί επιτυχώς τις λειτουργίες του και παραμένει χρηματοδοτημένος εντός του 2009 
παρ’ όλες τις συνεχιζόμενες δυσκολίες για τους δείκτες τιμών των χρηματικών  αγορών. Από 
τότε που η Εταιρεία δημοσίευσε τον Εκκαθαριστικό Ισολογισμό, δεν έχει προκύψει καμία 
ουσιαστική αλλαγή στο τρέχων εμπόριο ή στην προοπτική της Εταιρείας.

6. Οι καίριοι όροι και προϋποθέσεις της Έκδοσης Τίτλων.

Υπό την επιφύλαξη ικανοποιήσεως για ορισμένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκρίσεως των Αποφάσεων Συναλλαγών (που πρέπει να εγκριθούν η κάθε μία ξεχωριστά για 
να είναι εν ισχύ), η Εισαγωγή της Έκδοσης Τίτλων Μετοχών άνευ καταβολής και με το 
Συμφωνητικό Καλύψεων να γίνεται άνευ όρων, το Συμβούλιο προτείνει την έκδοση
469,432,646 ‘Έκδοση Τίτλων Μετοχών, έτσι ώστε να έχει μία αύξηση κατά προσέγγιση £258
εκατομμυρίων. Η Τιμή Εκδόσεων των 55 πενών ανά Έκδοση Τίτλου Μετοχής αντιπροσωπεύει 
μία έκπτωση των 38% της τιμής κλεισίματος της αγοράς των 88.25 πενών ανά μετοχή στις 30 
Μαΐου 2008, την τελευταία Ημέρα Συναλλαγών πριν από την Ανακοίνωση. Η Έκδοση Τίτλων 
Μετοχών προσφέρεται μέσω των τίτλων σε Ορισμένους Επενδυτές με βάση τις 19 Εκδόσεις 
Τίτλων Μετοχών για τις εκάστοτε 25 Υπάρχουσες Μετοχές που διαθέτουν.
Η Εταιρεία έχει ρυθμίσει σχετικά με την Έκδοση Τίτλων να έχει πλήρη κάλυψη από τις Citi και
UBS Limited έτσι ώστε να παρέχει την βεβαιότητα σχετικά με το ποσόν του κεφαλαίου που 
πρόκειται να εισπραχθεί εάν η Έκδοση Τίτλων προχωρήσει.

Όλες οι Αποφάσεις Συναλλαγών πρέπει να εγκριθούν από τους Μετόχους κατά την διάρκεια 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έτσι ώστε να ισχύσουν η Έκδοση Τίτλων και οι 
Συνεπαγόμενες Εγγραφές από την TPG. Επιπλέον, οι όροι του Συμβολαίου Καλύψεως και το 
Συμβόλαιο Εγγραφής είναι τέτοιοι ώστε η Συνεπαγόμενη Εγγραφή από την TPG να μην μπορεί 
να ισχύσει εκτός και αν η Έκδοση Τίτλων Μετοχών έχουν γίνει δεκτές προς διάθεση, μηδενικής 
καταβολής.
Η αποδοχή αναμένεται να ισχύσει, και η διάθεση της Έκδοσης Τίτλων Μετοχών, μηδενικής 
καταβολής, να αρχίσει στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 8:00 π.μ. 8 Ιουλίου 2008.
Η ημερομηνία και ώρα λήξεως της τελευταία διορίας για την αποδοχή των εξ’ ολοκλήρου 
πληρωμών συμφώνως προς την Έκδοση Τίτλων αναμένεται να είναι στις 11:00 π.μ. 1 
Αυγούστου 2008.

7. Οι καίριοι όροι και προϋποθέσεις για την Επένδυση TPG.

Η TPG συμφώνησε να εγγράψει κατά προσέγγιση £179 εκατομμύρια σε ρευστό για κατά 
προσέγγιση 23% των εκδομένων μετοχών κεφαλαίου της Εταιρείας όπως έχει αυξηθεί από τις
Συναλλαγές σε δύο πακέτα (την αρχική Εγγραφή και την Συνεπαγόμενη Εγγραφή) συμφώνως 
προς και ενώ υπόκειται στις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στο Συμφωνητικό Εγγραφής. Η
TPG θα εγγράψει για τις εξ’ ολοκλήρου Μετοχές Επενδύσεως TPG με τιμή 55 πένες ανά 
Μετοχή Επενδύσεως TPG. Η τιμή εκδόσεως των 55 πενών ανά Μετοχή Επενδύσεως της TPG
αποτελεί μία έκπτωση της τάξεως των 38% της τιμής κλεισίματος της αγοράς της τάξεως των 
88,25 πενών ανά μετοχή την 30 Μαΐου 2008, την τελευταία Ημέρα Συναλλαγών πριν την 
Ανακοίνωση.

Συμφώνως προς την Αρχική Εγγραφή, η TPG θα εγγράψει κατά προσέγγιση £17 εκατομμύρια 



10/14457583_1 4

σε ρευστό για ένα αριθμό Μετοχών Επένδυσης της TPG ισότιμο με το 5% των Υπαρχόντων 
Μετοχών της Εταιρείας και συμφώνως προς την Συνεπαγόμενη Εγγραφή, η TPG θα εγγράψει 
κατά προσέγγιση £162 εκατομμύρια σε ρευστό για ένα επιπρόσθετο αριθμό των Μετοχών 
Επένδυσης της TPG, που υπόκειται στην έγκριση των Μετόχων για τις Αποφάσεις 
Συναλλαγών κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Αμέσως μετά από τις εν 
λόγω επενδύσεις, η συνολική χρηματοδότηση της TPG το αυξημένο κεφάλαιο έκδοσης μετοχής 
της Εταιρείας θα ανέλθει κατά 23%.

Συμφώνως προς τους όρους του Συμφωνητικού Συνεργασίας επήλθε συμφωνία μεταξύ της 
Εταιρείας και της TPG. Η TPG θα έχει το δικαίωμα να διορίσει έως και δύο συμβούλους οι 
οποίοι δεν είναι στελέχη στο Συμβούλιο εάν πραγματοποιηθεί η Επένδυση TPG. Συμφώνως 
προς το Συμφωνητικό Συνεργασίας, η TPG έχει επίσης συμφωνήσει να δεσμευτεί με 
διαδικασίες επίσχεσης και ρυθμίσεις ακινητοποίησης ενώ η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να έχει 
ορισμένες συνήθεις προστασίες αντί-διάλυσης στην TPG σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της.

Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω Κεφάλαιο 5, οι Αποφάσεις Συναλλαγών πρέπει να εγκριθούν 
όλες από τους Μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτσι ώστε να ισχύσει η Έκδοση 
Τίτλων και η Συνεπαγόμενη Εγγραφή από την TPG. Αντιθέτως προς την Συνεπαγόμενη 
Εγγραφή, η Εγγραφή Έναρξης δεν απαιτεί την έγκριση των Μετόχων κατά την διάρκεια της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κατά συνέπεια, εάν η TPG παραβλέψει ορισμένες 
προϋποθέσεις, η Εγγραφή Έναρξης ενδέχεται να προχωρήσει έστω και αν καμία εκ των δύο, 
της Έκδοσης Τίτλων ή της Συνεπαγόμενης Εγγραφής από την TPG δεν προχωρήσει. Το 
Συμφωνητικό Συνεργασίας (και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και της TPG
κάτωθεν) δεν θα ισχύσουν εάν η TPG προβεί μόνον στην Εγγραφή Έναρξης.

Εάν η Επένδυση TPG δεν έχει ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ως μία συνέπεια ενός 
τρίτου που ανακοίνωσε μία προσφορά εξαγοράς για την Εταιρεία ή η Εταιρεία να έχει 
ανακοινώσει μία πρόταση που ενέχεται στην αλλαγή του ελέγχου της Εταιρείας, η Εταιρεία θα 
καταβάλλει στην TPG μία αποζημίωση του 1% της αξίας της Επένδυσης TPG, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσόν δεν θα υπερβαίνει το τοιούτο ποσό όπως ενδέχεται να 
επιτρέπεται συμφώνως προς τον Κατάλογο Όρων.

8. Πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο.

Η Εταιρεία αποτελεί μία επιχείρηση παροχής οικονομικών υπηρεσιών που εδρεύει στο
Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζεται στην παροχή υποθηκεύσεων που εξασφαλίζονται από την 
ακίνητα κατοικιών και μία σειρά αποταμιευτικών προϊόντων. 

Το κύριο προϊόν υποθήκης της Εταιρείας αποτελεί η αγορά για ενοικίαση, η παροχή δανείων 
σε άτομα τα οποία επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να γίνουν 
ιδιοκτήτες παρέχοντας διαμονές προς μίσθωση. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαμονής της
Εταιρείας συμπεριλαμβάνει συνήθη, αυτό-πιστοποίηση και υποθήκες δια βίου ενώ το 
χαρτοφυλάκιο κύριας τάσης αποτελείται από μία σειρά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για 
την μαζική αγορά, που διανέμεται μέσω μεταπρατών, τηλεφώνου και καναλιών διαδικτύου.

Η Εταιρεία επίσης παρέχει αποταμιευτικά προϊόντα μέσω του δικτύου μεταπρατών όπως 
επίσης μέσω ταχυδρομείου και καναλιών διαδικτύου. Όπως κατά το τέλος του Οικονομικού 
Έτους 2007, ο Όμιλος διέθετε συνολική μίσθωση ακινήτων διαμονής της τάξεως των £39.4 bn, 
καταθέσεις ταμιευτηρίου μεταπρατών της τάξεως των £21.0 bn και συνολικό ενεργητικό της 
τάξεως των £52.0 bn. 

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους ισολογισμούς ελεγμένων παγίων εισοδημάτων του
Οικονομικού Έτους 2007, του  Οικονομικού Έτους 2006 και του  Οικονομικού Έτους 2005 
προπληρωμένο συμφώνως προς το IFRS:
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ελεγμένο ελεγμένο ελεγμένο

Οικονομικό Έτος
2007

Οικονομικό 
Έτος 2006

Οικονομικό 
Έτος 2005

Δεδομένα ισολογισμού παγίου εισοδήματος. (£m) (£m) (£m)

Εισπρακτέοι τόκοι και συναφές εισόδημα.

Δαπάνες τόκων και συναφείς δαπάνες.

2,967.5

(2,419.8)

2,383.0

(1,872.8)

2,136.1

(1,666.8)

Καθαρό εισόδημα από τόκους. 547.7 510.2 469.3

Εισόδημα εισφορών και προμηθειών.

Ρευστοποίηση κερδών μείων ζημιών επί 
οικονομικών οργάνων.

Κινήσεις ευνοϊκής αξίας.

Ατελέσφορες δυσκολίες.

Άλλο εισόδημα ενεργητικού.

81.7

6.5

(49.7)

(23.5)

9.6

91.7

2.1

(0.1)

0.3

5.2

92.3

1.8

1.1

-

8.0

Καθαρά Εισοδήματα Ενεργητικού.

Διοικητικές δαπάνες

- Εν εξελίξει

- Αποζημιώσεις

- Επαναδόμηση

Ζημία μείωσης δανείου

Ζημία μείωσης επένδυσης

Ζημία πωλήσεως στοιχείων ενεργητικού

Μη-Αποτελεσματικό Εισόδημα 

572.3

(280.2)

-

-

(22.5)

(94.4)

(58.0)

8.8

609.4

(271.6)

(89.4)

-

(7.4)

-

-

5.7

572.5

(264.8)

(38.7)

(7.9)

(5.7)

-

-

8.1

Κέρδη προ φορολογίας

Φορολογία

126.0

(32.8)

246.7

(69.0)

263.5

(74.7)

Κέρδος για το οικονομικό έτος.

Αποδοτέα σε δικαιώματα μετόχων.

93.2

93.2

177.7

177.7

188.8

188.8

Απολαβές ανά μετοχή

- Βασική

- Ρευστοποιημένες

14.9p

14.9p

28.2p

28.1p

30.1p

30.0p

Σημειώσεις:

Η επιλεγμένη ιστορική οικονομική πληροφόρηση για το τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου 2007, 31 Δεκεμβρίου 2006 
και 31 Δεκεμβρίου 2005 παρουσιάζεται όπως προετοιμάστηκε συμφώνως προς την αφαίρεση του IFRS, άνευ 
υλικής προσαρμογής, από την ελεγμένη ετήσια αναφορά και λογαριασμούς του Ομίλου για το τέλος του έτους 31 
Δεκεμβρίου 2007, 31 Δεκεμβρίου 2006, και 31 Δεκεμβρίου 2005 αντίστοιχα.

9. Σύνοψη επικίνδυνων παραγόντων.

Οι Σύμβουλοι έχουν υπ’ όψιν τους κατωτέρω επικίνδυνους παράγοντες ουσίας που αφορούν 
τις εργασίες και την στρατηγική του Ομίλου, την χρηματοδότηση, των Συναλλαγών και τις 
Μετοχές. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι δεν συνοψίζονται κατωτέρω τους 
οποίους οι Σύμβουλοι δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν θεωρούνται ουσιώδεις από τους Συμβούλους. 
Η εργασία, οι συνθήκες χρηματοδότησης ή τα αποτελέσματα εργασιών του Ομίλου ενδέχεται 
να επηρεασθούν αρνητικά από οιονδήποτε από του εν λόγω κινδύνους. Η τιμή συναλλαγής 
των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της Εκδόσεως Τίτλων Μετοχών, η επένδυση Μετοχών 
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του TPG και τα Χαρτιά Μετοχών) ενδέχεται να πέσουν λόγω του οιουδήποτε εκ των εν λόγω 
κινδύνων, και ως αποτέλεσμα οι Μέτοχοι ενδέχεται να χάσουν ολόκληρη ή μέρος της 
επένδυσής τους.

Κίνδυνοι που αφορούν τις εργασίες του Ομίλου.

• Μία ύφεση των συνθηκών εργασιών ή της οικονομίας γενικότερα ή μία αύξηση της 
ανεργίας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις οιεσδήποτε ή όλες τις διαστάσεις των 
εργασιών του Ομίλου.

• Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση του Ομίλου ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά 
από την πτώση ή την στασιμότητα των τιμών των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Οι αλλαγές των επιτοκίων και η ισοτιμία συναλλάγματος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά 
το καθαρό εισόδημα και την αποδοτικότητα του Ομίλου.

• Ο Όμιλος αντιμετωπίζει την επικίνδυνη πίστωση ως ένα συγγενές στοιχείο των εργασιών 
ενυπόθηκων δανείων.

• Ο Όμιλος χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και υποθέσεις για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων 
του ενεργητικού. Οι διακυμάνσεις αυτών των εκτιμήσεων και των υποθέσεων θα 
μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις αποτιμήσεις, οι οποίες με την σειρά τους 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις απολαβές ή να έχουν ως αποτέλεσμα τις αλλαγές της 
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που αναφέρθηκαν.

• Κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν τις οικονομικές αγορές ενδέχεται να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις οικονομικές λειτουργίες κεφαλαίου και τα αποτελέσματα χρήσεως.

• Καθώς τα ποσοστά υποθήκευσης αυξάνονται ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
αυξανόμενα περιστατικά εκπρόθεσμων οφειλών και αθετήσεων υποχρεώσεων ως 
συνέπεια αυτών, μεταξύ άλλων, αμετάβλητων ή συμφωνίες απώλειας του δείκτη με τους 
πελάτες να φθάνουν στο έσχατο.

• Οι διάφορες δραστηριότητες του ομίλου υπόκεινται σε κινδύνους εργασιών που αφορούν 
την δυνατότητά του να εφαρμόζει, και να διατηρεί, αποτελεσματικά συστήματα για την 
διεξαγωγή του μεγάλου αριθμού συναλλαγών στις οποίες εισέρχεται με πελάτες.

• Ο Όμιλος εξαρτάται από την ακρίβεια και την πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τους 
πελάτες και ομόλογους τρίτους που παρέχονται από αυτούς η οποία ενδέχεται να είναι 
εσφαλμένη και παραπλανητική. 

• Ο Όμιλος αντιμετωπίζει ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές πυρήνα στις οποίες λειτουργεί.
• Οι αρνητικές αλλαγές στο εποπτικό ή στο περιβάλλον κανονισμών ενδέχεται να έχει ως 

αποτέλεσμα τις αλλαγές στις εργασίες του Ομίλου, στις δαπάνες που αντιμετωπίζει, στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ή στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού του.

• Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο των αλλαγών της νομοθεσίας σχετικά με την 
φορολογία και την ερμηνεία της εν λόγω νομοθεσίας εντός των δικαιοδοσιών εντός των 
οποίων λειτουργεί.

• Ο Όμιλος βασίζεται στην πρόσληψη, διατήρηση και εξέλιξη των καταλλήλων στελεχών 
διοίκησης και εξειδικευμένου προσωπικού.

• Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες βασίζεται στην διατήρηση των 
συμφωνιών με τρίτους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Οι εργασίες του Ομίλου έχουν έμφυτο κίνδυνο δυσφήμισης.
• Ο κίνδυνος δικαστικών αγώνων είναι έμφυτος στις εργασίες του Ομίλου.

Ρευστότητα και κίνδυνοι χρηματοδότησης.

• Ο Όμιλος βασίζεται σε καταθέσεις μεταπρατών για να χρηματοδοτήσει τις δανειστικές 
δραστηριότητές του, η τεκταινόμενη διαθεσιμότητα των οποίων έχει ευαισθησία σε 
παράγοντες εκτός ελέγχου του Ομίλου.

• Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους ρευστοποίησης που προέρχονται από την αστοχία 
συνδυασμού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των μακροπρόθεσμων στοιχείων 
ενεργητικού που εμπεριέχεται σε όλες τις τραπεζικές διεργασίες.

• Οι υποβαθμίσεις των αναλογιών πιστώσεων της Εταιρείας ή η αντιμετώπιση ενδέχεται να 
εξασθενίσει τον Όμιλο, όπως και τα μέσα ειδικών προσεγγίσεων των στόχων του Ομίλου 
για την χρηματοδότηση και την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου (μετά από την έκδοση του 
Ισολογισμού, μειώθηκαν οι αξιολογήσεις πίστωσης από την εκάστοτε των μεγαλυτέρων 
συντελεστών αξιολογήσεων πίστωσης).

• Ο Όμιλος αιτεί την πρόσβαση σε μαζική χρηματοδότηση, την μετατροπή σε χρεόγραφα και 
ή την κάλυψη ομολογιακών αγορών.

• Ο συστηματικός κίνδυνος που προέρχεται από αστοχίες της τραπεζικής βιομηχανίας έχει 
την δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά τον Όμιλο.
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Οι κίνδυνοι που άπτονται με την στρατηγική του Ομίλου.

• Η οιαδήποτε αποτυχία εφαρμογής της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεσματικά, θα 
μπορούσε να φθείρει την αποδοτικότητα του Ομίλου.

Κίνδυνοι που άπτονται με τις Συναλλαγές και τις Μετοχές.

• Οι Επιλύσεις Συναλλαγής είναι αλληλένδετες και η Επένδυση TPG εξαρτάται από την 
Είσοδο της Έκδοσης Τίτλων Μετοχών (αν και η TPG ενδέχεται να αντιπαρέλθει αυτήν την 
κατάσταση σε σχέση με την Εγγραφή Έναρξης).

• Τα συμφέροντα των σημαντικών μετόχων της Εταιρείας ενδέχεται να συγκρουστούν με τα 
συμφέροντα του Ομίλου και εκείνα των άλλων Μετόχων.

• Ο εκάστοτε επενδυτής οφείλει να υπολογίσει εάν υπάρχουν οι οιοιδήποτε νομικοί ή άλλοι 
περιορισμοί που τους αφορούν όταν επενδύουν σε Νέες Μετοχές.

• Δεν είναι δεδομένη η δυνατότητα της Εταιρείας να πληρώσει τα μερίσματα και να 
διενεργήσει τις επιστροφές κεφαλαίου στο μέλλον.

• Υπάρχει κίνδυνος ότι δεν θα υπάρχει μια ενεργή εμπορική αγορά σε Τίτλους Άνευ 
Καταβολής και ενδεχομένως να υπάρχει αστάθεια στην τιμή συναλλαγών των Τίτλων Άνευ 
Καταβολής. 

• Υπάρχει ο κίνδυνος αστάθειας στην τιμή των Μετοχών.
• Η άσκηση δικαιωμάτων συμφώνως προς την Έκδοση Τίτλων δεν θα είναι διαθέσιμη σε 

οιονδήποτε των Μετόχων με καταχωρημένη διεύθυνση στις ΗΠΑ ή στις Εξαιρούμενες 
Περιοχές.

• Η εφαρμογή της Έκδοσης Τίτλων θα έχει ως αποτέλεσμα την διάλυση της κυριότητας των 
Υπαρχόντων Μετοχών για Δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι δεν διεκδικούν τα δικαιώματα 
τους συμφώνως προς την Έκδοση Τίτλων.

10. Αντίγραφα των Ενημερωτικών Φυλλαδίων.

Τα Ενημερωτικά Φυλλάδια θα είναι διαθέσιμα με βιβλιοδεσία από την έδρα της Εταιρείας στην 
διεύθυνση Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA ή στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, www.bbg.co.uk

www.bbg.co.uk



