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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
  

Βέρνη, 20 Μαρτίου 2023  

ΘΕΜΑ: Διάσωση Credit Suisse – Επίτευξη συμφωνίας συγχώνευσης της Credit Suisse με την 
UBS – Εγγυήσεις άνω των 200 δις. ελβετικών φράγκων από Κεντρική Τράπεζα και 
ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 

Α. Μετά από ένα δραματικό Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 
κ. Alain Berset, η ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομικών κα Karin Keller-Sutter, ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) κ. Thomas Jordan, ο πρόεδρος της ελβετικής Εποπτικής 
Αρχής των Χρηματοπιστωτικών Αγορών FINMA και οι πρόεδροι της Credit Suisse (CS) και της 
UBS εμφανίστηκαν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης στη Βέρνη το βράδυ της Κυριακής, για να 
ανακοινώσουν την επίτευξη συμφωνίας για τη συγχώνευση της CS με την UBS, θέτοντας 
οριστικό τέλος, μετά από 167 έτη, στην αυτόνομη πορεία της. 
 
Μετά και τη νέα ισχυρή υποχώρηση της μετοχής της CS την Παρασκευή (17/3), παρά την άμεση 
υποστηρικτική παρέμβαση της SNB την προηγουμένη (βλ. προηγούμενη ενημέρωσή μας), η 
προοπτική της τράπεζας κρίθηκε από τις ελβετικές αρχές ως μη βιώσιμη. Προκειμένου να 
αποφύγουν την πλήρη κατάρρευση της μετοχής τη Δευτέρα πρωί με το άνοιγμα των αγορών, 
είχαν λάβει χώρα τις προηγούμενες ημέρες διερευνητικές επαφές με την ηγεσία της UBS, με 
σκοπό να εξαγοράσει, ουσιαστικά, την CS και να διασφαλιστεί έτσι, με τον ομαλότερο και 
ταχύτερο δυνατό τρόπο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελβετία και στις διεθνείς 
αγορές, καθώς και οι δύο ανήκουν στις «Global Systemically Important Financial Institutions (G-
SIFIs)».  
 
Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, 
υπήρχε διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση για τις εξελίξεις με Ουάσιγκτον, Λονδίνο και 
Φρανκφούρτη. Οι εναρμονισμένες δηλώσεις στήριξης της συμφωνίας συγχώνευσης, Κυριακή 
βράδυ, από την Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ κα Janet Yellen από κοινού με τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κ. Jerome Powell, από την πρόεδρο της ΕΚΤ κα Christine 
Lagarde και από την Τράπεζα της Αγγλίας, αποτελούν επιστέγασμα της κοινής διεθνούς 
προσπάθειας απόσβεσης του κινδύνου επέκτασης της χρηματοπιστωτικής αστάθειας που 
εμφανίστηκε ξαφνικά εξ Ελβετίας. 
 
Παρ’όλα αυτά, οι μετοχές της CS έχασαν τελικά σήμερα μεγάλο μέρος της αξίας τους στο 
χρηματιστήριο της Ζυρίχης, με απώλειες έως και -62% και το απόγευμα η μετοχή της CS 
διαπραγματεύονταν γύρω από την τιμή των CHF 0,80, μόλις λίγο πάνω από την τιμή αγοράς των 
CHF 0,76 που προσέφερε η UBS. Η μαζική πτώση της τιμής των μετοχών της CS ήταν ήδη 
εμφανής κατά την προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση και επιβεβαίωσε έμπρακτα τους 
φόβους που επικρατούσαν από την Παρασκευή το απόγευμα για επικείμενη πλήρη 
κατάρρευση της μετοχής, εάν δε συνέβαινε κάτι για να αντισταθμίσει την εξέλιξη αυτή. 
Σημειωτέον, ότι οι μετοχές της UBS σημείωσαν επίσης σημαντικές απώλειες κατά το άνοιγμα 
των συναλλαγών και κατά διαστήματα έχασαν έως και -13%. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, 
ωστόσο, οι μετοχές κατάφεραν να καλύψουν μεγάλο μέρος των απωλειών και το απόγευμα 
κινήθηκαν και πάλι ανοδικά με θετικό πρόσημο.  
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Β. Τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας για τη συγχώνευση της CS με την UBS είναι τα 
ακόλουθα:  
 
 Η UBS θα εξαγοράσει πλήρως την CS έναντι περίπου 3 δισ. ελβετικών φράγκων. Αυτό 

σημαίνει ότι τόσο η κερδοφόρα ελβετική θυγατρική Credit Suisse (Switzerland) Ltd., όσο 
και η ριψοκίνδυνη και πρόσφατα ζημιογόνος επενδυτική Credit Suisse International θα 
μεταφερθούν στην UBS. Ωστόσο, η UBS αναμένεται να συρρικνώσει την επενδυτική 
τράπεζα της CS, καθώς έχει ήδη τη δική της. Η ελβετική θυγατρική είναι, όμως, ένα 
πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που η UBS θέλει να κρατήσει. Η συγχώνευση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023, εάν είναι δυνατόν. 

 Η συμφωνία θα γίνει μέσω ανταλλαγής μετοχών: Για 22,48 μετοχές της CS, οι μέτοχοι 
της CS θα λάβουν 1 μετοχή της UBS. Οι μέτοχοι της CS θα λάβουν έτσι CHF 0,76 ανά 
μετοχή, δηλαδή σημαντικά λιγότερο από το μισό της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής 
(CHF 1,86). 

 Η UBS θα εφαρμόσει πρόγραμμα λιτότητας και στοχεύει στη μείωση του κόστους της 
συνδυασμένης τράπεζας κατά 8 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2027, δηλ. περίπου 
κατά το ένα πέμπτο. 

 Η στρατηγική της UBS πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη. Η εστίαση θα παραμείνει 
στην ανάπτυξη των αγορών στην Ασία και στην Αμερική, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της τράπεζας. 

 Η εξαγορά δεν εξαρτάται από την έγκριση των μετόχων της UBS και της CS, καθώς 
εφαρμόστηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση η ισχύουσα νομοθεσία περί έκτακτης 
ανάγκης. 

 Η UBS μπορεί να καταφύγει σε ομοσπονδιακές εγγυήσεις ύψους άνω των 9 δισ. 
ελβετικών φράγκων, εάν οι ζημίες της, τις οποίες θα πρέπει να υποστεί από ορισμένα 
περιουσιακά στοιχεία που θα αναλάβει από την CS, υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο 
(5 δισ. CHF). Αυτό μειώνει τους κινδύνους που αναλαμβάνει η UBS αγοράζοντας την CS. 

 Η SNB χορήγησε στην CS και τη UBS, εκτός από τη "συνήθη" έκτακτη ρευστότητα, 
έκτακτη εκτεταμένη στήριξη ρευστότητας συνολικού ύψους 200 δισ. ελβετικών 
φράγκων. Το μισό από αυτό αποτελείται από δάνειο που εξασφαλίζεται με «προνόμιο 
πτώχευσης», ενώ το άλλο μισό υποστηρίζεται από εγγύηση αθέτησης πληρωμών από 
την Συνομοσπονδία. Για την εισαγωγή του λεγόμενου "Public Liquidity Backstop" (PLB), η 
Συνομοσπονδία είχε ήδη κάνει ορισμένες προετοιμασίες το 2022. Ωστόσο, το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έπρεπε τώρα να εγκρίνει την εκτεταμένη ενίσχυση 
ρευστότητας μέσω ενός έκτακτου διατάγματος. 

 Τα μετατρέψιμα ομόλογα AT-1 της CS, ύψους 16 δισ. ελβετικών φράγκων, χάνουν την 
αξία τους - ενώ οι μέτοχοι της CS δεν μένουν με άδεια χέρια. Αυτό είναι πιθανό να 
κινητοποιήσει έντονα την αγορά των εν λόγω μέσων. 

 
Ο Προϊστάμενος 

 
 

Νικόλαος Δούκας 
 Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 
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