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Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 21.4.2021 

(άρθρο 133 παρ. 2 N. 4548/2018, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 
 
 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε 

21.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο για το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης Μέτoχoι που εκπρoσωπoύv 627.695.650 κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί 

συνόλου 914.715.153 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των 

εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 Ν. 3864/2010)], ήτοι ποσοστό 

68,62% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. 

 

H Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συvεδρίασε εγκύρως για το μοναδικό θέμα της 

Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 

3864/2010, λαμβάνοντας την παρακάτω απόφαση: 
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Θέμα 1ο: Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής 
Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ». 

 

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος 
ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των 
εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών 
(άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)]. 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,62% του συνόλου των κοινών, μετά 

δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
[συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ 
του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 
3864/2010)]. 

 
 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90,01% της συμμετοχής της Τράπεζας 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του 
συνόλου των μετοχών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» που ανήκουν στην Τράπεζα στη νεοσύστατη 
θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.à.r.l. («ο Αγοραστής») και της αγοράς από την Τράπεζα 
ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 
βασικούς όρους, τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση. 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΝΑΙ OXI ΑΠΟΧH 

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

614.274.095 97,86% 6.262.521 1,00% 7.159.034 1,14% 

 
 
  

 


