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Ανακοίνωση για την συγχώνευση τραπεζών κρατικών συμφερόντων στα ΗΑΕ 
 
Aνακοινώθηκε επισήμως ότι οι κρατικών συμφερόντων τράπεζες Abu Dhabi Commercial Bank –
ADCB και Union National Bank-UNB πρόκειται να συγχωνευτούν σε ενιαίο σχήμα υπό την επωνυμία 
Abu Dhabi Commercial Bank – ADCB.  
 
Σε πλαίσιο σχετικής συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών της συγχώνευσης δια φιλικής 
απορροφήσεως, οποία αναμένεται ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών, νέα τράπεζα θα εξαγοράσει, έναντι 
τιμήματος 1 δις Ντίρχαμ, το ισλαμικό κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Al Hilal Bank, οποίο 
διατηρήσει επωνυμία του. 
 
Σύμφωνα με εισήγηση διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω τραπεζών, μετοχές UNB θα 
απορροφηθούν από την ADCB σε αναλογία 0,5966 και θα παύσει η διαπραγμάτευσή τους στο 
Χρηματιστήριο του Αμπου Ντάμπι. Μετά την συγχώνευση, η κυβέρνηση του Εμιράτου θα κατέχει 
πλειοψηφικό μερίδιο 60,2%, ενώ ιδιώτες μέτοχοι ADCB και UNB μερίδια 28% και 11,8% αντιστοίχως. 
 
Σημειώνουμε ότι η Abu Dhabi Commercial Bank,  ελεγχόμενη κατά 62,5% από το κρατικό Ταμείο Abu 
Dhabi Investment Council/Mubadala, διαθέτει (2018) στοιχεία ενεργητικού ύψους 280 δις Ντίρχαμ 
(€66,6 δις περίπου), δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  17,26% (Capital Adequacy Ratio / Basel III) 
καθώς και μερίδια αγοράς 11,1% και  10,0% επί των χορηγήσεων (166 δις Ντίρχαμ) και καταθέσεων 
(177δις Ντίρχαμ) αντιστοίχως. Κεφαλαιοποίησή της σε Χρηματιστήριο υπολογίζεται σε 42 δις 
Ντίρχαμ. 
 
Η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Αμπου Ντάμπι Union National Bank διαθέτει σύνολο στοιχείων 
ενεργητικού (2017) ύψους 107,5 δις Ντίρχαμ (€ 25,9 περίπου), δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 19.4%.  
 
Αμφότερες έχουν διεθνοποιηθεί και βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα βαθμολογήσεως από τους 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης:  
(https://www.adcb.com/about/strategy-values/ADCB-at-a-glance.aspx)  
(https://www.unb.com/en/media/UNB%20Investors%20Presentation%20December%202017_tcm7-11777.pdf)  
 
H Al Hilal bank ελέγχεται κατά 100% από το κρατικό ταμείο Abu Dhabi Investment Council/Mubadala 
και διαθέτει σύνολο ενεργητικού (2016) 44 δις Ντίρχαμ. 
 
Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι η υπό δημιουργία νέα τράπεζα, με 1 εκατ. πελάτες, στοιχεία 
ενεργητικού που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΑΕ, 
μερίδια 21% επί των χορηγήσεων και 16% επί των καταθέσεων, διεκδικήσει ποσοστό 17% της 
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τραπεζικής αγοράς των ΗΑΕ. 
 
Διεργασίες για τη συγχώνευση τραπεζών κρατικών συμφερόντων αποτελούν οργανική συνέχεια της 
ενοποιήσεως κατά α’ εξάμηνο 2017 των επενδυτικών βραχιόνων της κυβερνήσεως του Αμπου-Ντάμπι  
Abu Dhabi Investment Council και Μubadala σε ενιαίο φορέα με ενεργητικό ύψους $250 δις, καθώς 
και της δημιουργίας της First Abu Dhabi Bank εκ συγχωνεύσεως των Νational Bank of Abu Dhabi και 
First Gulf Bank.  
 
Διαρθρωτικές μεταβολές στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα υπαγορεύονται επίσης από την 
υποχρέωση συμμορφώσεως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, 
την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις προβλέψεις ότι η τιμή του του πετρελαίου δεν θα 
ανακάμψει επαρκώς στο εγγύς μέλλον, καθώς και την πολιτική αύξησης των επιτοκίων $ΗΠΑ, σε 
οποίο είναι, προς το παρόν, συνδεδεμένο το εθνικό νόμισμα των ΗΑΕ. 
 

 Ντουμπάϊ, 30 Ιανουαρίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
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