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Α.Ε.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 22883/19.3.1953 απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 58/20.3.1953 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ) και τροποποιήθηκε
στη συνέχεια ως ακολούθως:
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 2 ας.4.1955, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
44311/2399/9.11.1955 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 368/16.11.1955 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 24 ης.2.1956, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
12336/641/30.3.1956 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 122/9.4.1956 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 29 ης.4.1957, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
2467/685/22.8.1957 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 420/5.9.1957 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 30ης.4.1958, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
21634/1239/10.6.1958 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 233/10.6.1958 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 14ης.4.1962, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
47115/2727/5.9.1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 551/20.9.1962 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 22ας.4.1963, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
15439/790/15.4.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 224/25.4.1964 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 24 ης.6.1967, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
62886/4407/599/4.10.1967 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 935/18.10.1967 (τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 27 ης.6.1968, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
63889/5656/7.10.1968 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1046/22.10.1968 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 19 ης.5.1969, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
47726/4146/16.7.1969 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1013/25.7.1969 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 28 ης.5.1970, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
62699/5224/9.9.1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1331/21.9.1970 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 7 ης.9.1972, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
14314/22.12.1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1960/27.12.1972
(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 25 ης.5 1973, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
211619/18.10.1973 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1796/30.10.1973 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 12 ης.9.1974, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
130905/9.1.1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 48/17.1.1975 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26 ης.5.1975, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
121044/5.11.1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2366/12.11.1975 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 2 ης.6.1977, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
110201/20.8.1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2712/23.8.1977 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 7ης.6.1980, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
32198/31.12.1980 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4002/31.12.1980 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 24ης.9.1982, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
26825/2.12.1982 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4192/3.12.1982 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 24ης.6.1983, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
35117/28.12.1983 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 3233/29.12.1983 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 8 ης.6.1988, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ36804/7.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2931/12.9.1988 (3010/22.9.1988,
διόρθωση) (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 21 ης.6.1991, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
5040/5.8.1991 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 3481/7.8.1991 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 21ης.6.1991, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ28133/26.11.1991 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4622/27.11.1991 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.6.1992, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ27620/20.10.1992 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4795/20.10.1992 (τεύχος ΑΕ και
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Σελ. 1

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
με ΚΑΚ 2661591
ΕΠΕ).
Η γνησιότητα
παρόντος
μπορεί
να ελεγχθεί
στο σύνδεσμο:
- τουΜε
απόφαση
της Γενικής
Συνέλευσης
των Μετόχων της Τράπεζας της 13ης.7.1994, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
6176/2.9.1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 5183/7.9.1994 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1031/18.11.1994, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ29536/12.12.1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 6868/13.12.1994 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 15ης.6.1995 και της 5ης.7.1995, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. Κ2-993/1.2.1996 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 552/5.2.1996 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1047/22.11.1995, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ29725/5.12.1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 6919/7.12.1995 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 14ης.3.1997, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ23109/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1498/11.4.97 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 6ης.10.1997, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ29775/24.11.1997 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 8200/24.11.1997 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1095/9.12.1997, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ211558/16.12.1997 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 8712/17.12.1997 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 25ης.5.1998, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ25862/16.6.1998 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4121/18.6.1998 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 9 ης.9.1998, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ29572/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 7797/2.10.1998 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1118/16.12.1998, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ212598/29.12.1998 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 10056/31.12.1998 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης.1.1999, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ21135/29.1.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 631/5.2.1999 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 6 ης.4.1999, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ24122/24.6.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4753/25.6.1999 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1137/14.6.1999, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ27255/30.6.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 5122/2.7.1999 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1144/15.11.1999, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ213248/22.11.1999 δις απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 9367/25.11.1999 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 18ης.4.2000, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ25175/21.4.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2944/26.4.2000 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1165/15.11.2000, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ214485/22.11.2000 δις απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 10860/24.11.2000 (τεύχος
ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.4.2001, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ26205/23.5.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2999/25.5.2001 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1188/15.11.2001, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ215939/21.11.2001δις απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 10409/22.11.2001 (τεύχος
ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.11.2001, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Κ2-17801/28.12.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 11546/31.12.2001 (τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 9ης.5.2002, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. K211517/5.9.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 9257/6.9.2002 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 20ης.11.2002 και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των
Ομολογιούχων Δανειστών της 20ης.11.2002, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2 15554/20.12.2002 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 12826/23.12.2002 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 9ης.5.2003, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2
5653/23.5.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 3933/23.5.2003 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 18ης.5.2004, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2
6618/4.6.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 5338/8.6.2004 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 17ης.6.2004, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2
12264/11.10.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 12620/13.12.2005 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 3ης.11.2005, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2
15160/13.12.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 12650/13.12.2005 (τεύχος ΑΕ
-
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Σελ. 2

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
με ΚΑΚ 2661591
και ΕΠΕ).
Η γνησιότητα
παρόντος
μπορεί
να ελεγχθεί
στο σύνδεσμο:
- τουΜε
απόφαση
της Γενικής
Συνέλευσης
των Μετόχων της Τράπεζας της 3 ης.2.2006, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
4813/31.3.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2205/31.3.2006 (τεύχος ΑΕ και

ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 3 ης.2.2006, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ27844/30.5.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4049/7.6.2006 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση της εξ' αναβολής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 1 ης.6.2006, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-8652/8.6.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.
4279/9.6.2006 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της εξ' αναβολής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 1 ης.6.2006, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-10274/7.7.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.
7003/7.7.2006 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 25ης.5.2007, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ210375/5.7.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 7203/6.7.2007 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 25ης.5.2007, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ213777/21.9.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 11118/26.9.2007 (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1342/20.12.2007, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ218632/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 8/2.1.2008 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 17ης.4.2008, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ25732/7.5.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2621/7.5.2008 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15ης.5.2008, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-6137/16.5.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2914/16.5.2008
(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15ης.5.2008, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-7417/11.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4172/12.6.2008
(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15ης.5.2008, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-11056/28.8.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 10126/3.9.2008
(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2008, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-2046/23.2.2009
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1452/23.2.2009 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 22ας.1.2009, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. Κ2-1950/24.2.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1591/27.2.2009 (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ).
Με απόφασεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 και της 22ας Δεκεμβρίου 2009, η οποίες εγκρίθηκαν με
την υπ’ αριθμ. Κ2-334(δις)/14.1.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 225/14.1.2010 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2010, οι οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ29734/21.10.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’
αριθμ. 12238/21.10.2010 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 22ας.12.2011, οι οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. Κ2-10332/30.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 13857/30.12.2011 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 23ης.11.2012, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-924/12.2.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1278/22.2.2013 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 23ης.11.2012, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-1143/19.2.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1375/28.2.2013 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2013 η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ21213/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1375/28.2.2013 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης.4.2013, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-3377/21.5.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2901/22.5.2013 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης.4.2013, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. Κ2-4508/21.6.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 3761/25.6.2013 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2013 η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-5402/29.7.2013
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4905/6.8.2013 (τεύχος ΑΕΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 10ης.5.2014, της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του
προνομιούχου μετόχου του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 του εδαφίου μθ΄ και νδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού της
τράπεζας της 12ης .5.2014 και της ιδιαίτερης Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου του εδαφίου μζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4
του καταστατικού της τράπεζας της 10ης.5.2014, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-2244/13.5.2014 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 4565/14.5.2014 (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού
Εμπορικού Μητρώου).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.6.2014, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. Κ2−3603/21−7−2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’
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Σελ. 3

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
με ΚΑΚ
2661591
αριθμ.
7712/24.7.2014
(τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ & Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Η γνησιότητα
παρόντος
μπορεί
να ελεγχθεί
στο σύνδεσμο:
- τουΜε
απόφαση
της Τακτικής
Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 19ης.6.2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
αριθμ. 84834/13.8.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση
καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Τράπεζας της 17ης.11.2015, της Ιδιαίτερης
Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου του άρθρου 1 του Ν.3723/2008 των εδαφίων μθ΄και νδ΄της παρ. 2 του άρθρου 4 του
Καταστατικού της Τράπεζας της 17ης.11.2015 και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων του εδαφίου μζ΄της παρ.
2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας της 17ης.11.2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 120056/24.11.2015
απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό
τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.7.2018, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 88158/22.08.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε
στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 31ης.7.2019, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση
της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 30ης.6.2020, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση
της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 30ης.7.2021, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση
της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
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Σελ. 4

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
1.

Η "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." ιδρύθηκε το 1841. Με το Β.Δ. της 26/27 Φεβρουαρίου 1953 η
Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την "Τράπεζα Αθηνών Α.Ε.", που είχε ιδρυθεί το 1893 και έλαβε την
επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών Α.Ε.". H επωνυμία της σήμερα, όπως ορίστηκε
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 Απριλίου 1958, είναι "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε.". Σε κείμενα στην αγγλική η επωνυμία είναι "Natiοnal Bank Οf Greece S.A.". Σε κείμενα σε άλλες
γλώσσες η επωνυμία γράφεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

2.

Η "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων, οδό Aιόλου 86. Με
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει Kαταστήματα, Υποκαταστήματα,
Πρακτορεία και Γραφεία Αντιπροσωπείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 2
Η διάρκεια της Τράπεζας ορίζεται μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2053. Με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, θα μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια
της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 3
1.

Η Τράπεζα ενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις τραπεζικές, επενδυτικές και γενικότερα
χρηματοπιστωτικές εργασίες που επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα από την ισχύουσα, κάθε φορά,
ελληνική, κοινοτική, και αλλοδαπή νομοθεσία.
Στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον εκάστοτε δίκαιο, τις ως άνω εργασίες η Τράπεζα μπορεί να
ενεργεί και για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα
οποιασδήποτε ιθαγένειας.

2.

Αντικείμενο των εργασιών της Τράπεζας είναι ιδίως:
α)η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων,
β)η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η λήψη δανείων, πιστώσεων ή
εγγυήσεων και η έκδοση ομολογιακών δανείων κάθε είδους,
γ) η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing),
δ)οι πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων,
ε)η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και
τραπεζικών επιταγών),
στ) οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,
ζ)οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του που αφορούν:
i.
Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ),
ii.
Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά
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iv.
ν.

συναλλάγματος,
Κινητές αξίες,
Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν. 4514/2018,

η)οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα
και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων,
θ)η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική
στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της
συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων,
ι) η διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές,
ια) η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου,
ιβ)η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών,
ιγ)η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών,
ιδ) η εκμίσθωση θυρίδων,
ιε) η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος,
ιστ) η συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή,
Ιζ) η μεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή στη συνεργασία μεταξύ τους ή στην κάλυψη
μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή ή ομολογιακών δανείων και η εκπροσώπηση
ομολογιούχων ή άλλων δανειστών. Η διαμεσολάβηση στη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων,
ιη) η αγορά, πώληση, φύλαξη, διαχείριση ή είσπραξη αξιογράφων, τίτλων (χρηματιστηριακών ή μη),
συναλλάγματος ή ξένων νομισμάτων,
ιθ) οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που προβλέπονται στo Ν. 4514/2018, όπως
εκάστοτε ισχύει,
κ) κάθε άλλη χρηματοπιστωτική ή άλλη δευτερεύουσα δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας
επιτρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
3.

Η Τράπεζα δύναται να συνιστά σωματεία, ιδρύματα του άρθρου 108 ΑΚ και εταιρείες του άρθρου 784
ΑΚ με πολιτιστικό, μορφωτικό και οικονομικό σκοπό ως και να συμμετέχει σε υφιστάμενες τέτοιες
εταιρείες.
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4
1.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 914.715.153,00 και διαιρείται σε 914.715.153
κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία.
2.

Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:
α)

Με το Β.Δ. της 26 Φεβρουαρίου 1953, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 223.190.100.000
Δραχμές παλαιάς εκδόσεως και διαιρέθηκε σε 30.366 μετοχές που καταβλήθηκαν ολοσχερώς,
εκ των οποίων κάθε μία είχε ονομαστική αξία 7.350.000 Δραχμές παλαιάς εκδόσεως. Το
κεφάλαιο αυτό προήλθε από εισφορά των εταιρικών περιουσιών της "Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε." και της "Τραπέζης Αθηνών Α.Ε.’’, στο σύνολο του κατά την 27η Φεβρουαρίου
1953 ενεργητικού & παθητικού τους, στην "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών Α.Ε.’’, η
οποία, όπως περιγράφεται παραπάνω, μετονομάσθηκε σε "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε."
και υποκαταστάθηκε, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, ως καθολική διάδοχος των
παραπάνω τραπεζών, σε όλα τα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις τους με εξαίρεση τις
υποχρεώσεις τους από πρωτοφειλή, εγγύηση ή άλλη αιτία, οι οποίες απέρρεαν από ομολογίες,
χρεώγραφα γενικά, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και που αφορούσαν δάνεια σε χρυσό
ή σε ξένο νόμισμα, με ομολογίες ή όχι, που είχαν εκδοθεί στον κομιστή από Ανώνυμες
Εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες κλπ (ΝΔ 3504/1956).

β)

Στη συνέχεια, με την από 10 Σεπτεμβρίου 1953 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε σε 297.586.800.000 Δραχμές παλαιάς εκδόσεως
ή 297.586.800 Δραχμές νέας εκδόσεως (Νόμος 2824/1954), διαιρούμενο σε 40.488 μετοχές
ονομαστικής αξίας 7.350 Δραχμών νέας εκδόσεως η κάθε μία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Απριλίου 1955 το παραπάνω
Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρέθηκε σε 404.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 735 Δραχμών η
καθεμιά.

γ)

Σε εφαρμογή του Β.Δ. της 14 / 27 Νοεμβρίου 1956 "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών
των Ανωνύμων Εταιρειών", το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε Δραχμές
721.353.476, μετά δε την αφαίρεση του τελικού χρεωστικού υπολοίπου εκ Δραχμών
139.716.416 του λογαριασμού "Διαφορά εξ Αναπροσαρμογής", το οποίο απέμεινε μετά την
απορρόφηση των εκ Δραχμών 4.070.000 αποθεματικών, προέκυψε ποσό Δραχμών
581.637.060. Από το ποσό αυτό μεταφέρθηκε σε αποθεματικό ποσό Δραχμών 229.380 για να
καταστεί δυνατή η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ακέραιο αριθμό. 'Ετσι, το
Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε, με βάση τη διάταξη του άρθρου 10 του παραπάνω Β.Δ. της
14/27 Νοεμβρίου 1956, σε Δραχμές 581.407.680, διαιρούμενο σε 404.880 μετοχές
ονομαστικής αξίας 1.436 Δραχμών η καθεμιά.

δ)

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14 Απριλίου 1962 και του
Διοικητικού Συμβουλίου της 12 Οκτωβρίου 1962, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας
αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών 290.703.840 με έκδοση 202.440 μετοχών ονομαστικής αξίας
1.436 Δραχμών η κάθε μία και ανήλθε έτσι σε Δραχμές 872.111.520, διαιρούμενο σε 607.320
μετοχές ονομαστικής αξίας 1.436 Δραχμών η καθεμιά.

ε)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19 Mαΐου 1969, το Μετοχικό Κεφάλαιο
της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών 8.502.480, το οποίο προήλθε από την
παρακράτηση 14 Δραχμών κατά μετοχή από το μέρισμα χρήσεως 1968. Έτσι το κεφάλαιο
ανήλθε σε Δραχμές 880.614.000, διαιρούμενο σε 1.214.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 725
Δραχμών η κάθε μία, οι οποίες προήλθαν από ανταλλαγή μίας παλαιάς μετοχής με δύο νέες.

στ)

Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Μαΐου 1970, και
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από την έκδοση νέων μετοχών πάνω από το άρτιο και ποσού 218.840 Δραχμών από το
'Εκτακτο Αποθεματικό. Από την κεφαλαιοποίηση αυτή εκδόθηκαν 303.660 νέες μετοχές,
ονομαστικής αξίας 725 Δραχμών η κάθε μία, που διανεμήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο στους
Μετόχους σε αναλογία μία νέα μετοχή για τέσσερις παλαιές. 'Ετσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο
ανήλθε σε 1.100.767.500 Δραχμές, διαιρούμενο σε 1.518.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 725
Δραχμών η καθεμιά.

ζ)

Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 1972, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε α) κατά ποσό Δραχμών 157.252.500 με έκδοση τοις μετρητοίς
216.900 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 725 δραχμές κάθε μία και β) κατά
ποσό Δραχμών 366.922.500 με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τον ΑΝ 148/1967, όπως
τροποποιήθηκε, μέρους της υπεραξίας των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας,
που ανερχόταν σε 1.544.457.362 Δραχμές συνολικά, με έκδοση 506.100 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας 725 Δραχμών η καθεμιά.
Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν σε αναλογία μία νέα μετοχή για τρεις παλαιές. Σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΝΔ 1229/1972, από το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας αυτής, το οποίο
ανήλθε σε Δραχμές 1.177.534.862, σχηματίστηκε Ειδικό Αποθεματικό. 'Ετσι, το Μετοχικό
Κεφάλαιο ανήλθε σε 1.624.942.500 Δραχμές, διαιρούμενο σε 2.241.300 μετοχές ονομαστικής
αξίας 725 Δραχμών η καθεμιά.

η)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Μαΐου 1975, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών 64.997.700 με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τον ΑΝ
148/1967, όπως τροποποιήθηκε, μέρους του Ειδικού Αποθεματικού από την υπεραξία των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού, με έκδοση 89.652 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 725
Δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν σε αναλογία μία νέα μετοχή για 25 παλαιές.
'Ετσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 1.689.940.200 Δραχμές, διαιρούμενο σε 2.330.952
μετοχές ονομαστικής αξίας 725 Δραχμών η καθεμιά.

θ)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Ιουνίου 1977, έγινε νέα αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.779.566.434 Δραχμές συνολικά, με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας εκ 1.667.029.272 Δραχμών, το οποίο προέκυψε από την
εφαρμογή του Ν. 542/1977, καθώς και του υπολοίπου της υπεραξίας των ακινήτων της που δεν
είχε κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τον ΑΝ 148/1967, και ανερχόταν σε 1.112.537.162
Δραχμές.
Σύμφωνα με τον Ν. 542/1977, α) το 75% του συνολικού αυτού ποσού στρογγυλοποιήθηκε σε
2.039.583.000 Δραχμές, ώστε η νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής να είναι ακέραιος αριθμός,
και διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 725 Δραχμές σε 1.600
Δραχμές και β) το υπόλοιπο, δηλαδή 739.983.434 Δραχμές, αυξήθηκε κατά 5.920.566
Δραχμές, οι οποίες προήλθαν από τα κέρδη της χρήσης του 1976.
'Ετσι , συνολικό ποσό 745.904.000 Δραχμών κατανεμήθηκε σε 466.190 νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας 1.600 Δραχμών κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν στους Μετόχους σε
αναλογία μία νέα μετοχή για πέντε παλαιές.

ι)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Μαΐου 1979, αυξήθηκε το
Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 895.086.400 Δραχμές με έκδοση 559.429 μετοχών με ονομαστική
αξία 1.600 Δρχ. η καθεμιά.

ια)

Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 1982, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση:
α) της υπεραξίας Δραχμών 14.212.217.545,56 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της
αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με το Ν. 1249/1982 και β) ποσού Δραχμών
53.212.354,44 από το αποθεματικό που προήλθε από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο,
δηλαδή συνολικά ποσού Δραχμών 14.265.429.900. Από το ποσό αυτό Δραχμές 9.734.055.900
διατέθηκαν για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.600 Δραχμές σε 4.500
Δραχμές και το υπόλοιπο (4.531.374.000 Δραχμές) κατανεμήθηκε σε 1.006.972 νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας 4.500 Δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους σε
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ιβ)

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 1983, το ποσό των
Δραχμών 665.927.970 μεταφέρθηκε από το αποθεματικό, που προήλθε από την έκδοση
μετοχών πάνω από το άρτιο, στο Μετοχικό Κεφάλαιο, με σκοπό τη συμπλήρωσή του εξ'αιτίας
λανθασμένου υπολογισμού της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας,
σύμφωνα με το Ν. 1249/1982. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε Δραχμές 19.635.943.500,
διαιρούμενο σε 4.363.543 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.500 Δραχμών η καθεμιά.

ιγ)

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 1988, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση: α) ποσού Δραχμών 34.784.009.378, δηλαδή της
υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας,
σύμφωνα με την από 22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών και β) ποσού Δραχμών 560.691.622 από το αποθεματικό, που προήλθε από την
έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, δηλαδή συνολικά ποσού Δραχμών 35.344.701.000, το
οποίο κατανεμήθηκε σε 7.854.378 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.500 Δραχμών η κάθε μία
και μοιράστηκε στους μετόχους σε αναλογία εννέα νέες μετοχές για πέντε παλαιές. 'Ετσι, το
Κεφάλαιο έγινε 54.980.644.500 Δραχμές, διαιρούμενο σε 12.217.921 μετοχές ονομαστικής
αξίας 4.500 Δραχμών η καθεμιά.

ιδ)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Ιουνίου 1991, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε: α) Κατά Δραχμές 10.996.128.000 με την έκδοση 2.443.584 μετοχών
ονομαστικής αξίας 4.500 δραχμών η κάθε μία και β) Κατά Δραχμές 5.498.064.000 με
κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό, που προήλθε από την έκδοση μετοχών
πάνω από το άρτιο. Το παραπάνω ποσό κατανεμήθηκε σε 1.221.792 νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας 4.500 Δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους σε
αναλογία μία νέα μετοχή για δέκα παλαιές. 'Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 71.474.836.500
δραχμές και διαιρείται σε 15.883.297 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.500 Δραχμών η καθεμιά.

ιε)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Ιουλίου 1994 , το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας Δραχμών 16.424.627.006, που
προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με το
Ν.2065/92 και Ν.1839/89.
Στο ποσό αυτό προστέθηκε και ποσό Δραχμών 14.585.389 που προέρχεται από την έκδοση
μετοχών πάνω από το άρτιο.
Το σύνολο εκ Δραχμών 16.439.212.395 διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής από 4.500 δρχ. σε 5.535 δρχ.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 87.914.048.895 δρχ. και διαιρείται σε 15.883.297 μετοχές
ονομαστικής αξίας 5.535 δρχ. η καθεμιά.

ιστ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του 1031/18.11.1994, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (249.075) με έκδοση 45 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 5.535
η κάθε μία, από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,
έκδοσης 1991. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 87.914.297.970 Δραχμές και διαιρείται σε
15.883.342 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.535 Δραχμών η καθεμιά.

ιζ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του 1047/22.11.1995, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ
(55.350) με έκδοση 10 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 5.535 η κάθε μία, από μετατροπή
ισάριθμων ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έκδοσης 1991. Έτσι, το
Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 87.914.353.320 Δραχμές και διαιρείται σε 15.883.352 μετοχές
ονομαστικής αξίας 5.535 Δραχμές η καθεμιά.

ιη)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Μαρτίου 1997, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.421.431.280 Δραχμές με κεφαλαιοποίηση του
αποθεματικού υπεραξίας παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. Η αύξηση αυτή
πραγματοποιήθηκε ως εξής:
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Σελ. 9

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591α)
ποσό 4.209.088.280 Δραχμών διατέθηκε για την
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
μετοχής από 5.535 Δραχμές σε 5.800 Δραχμές.
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αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε

β)

ποσό 9.212.343.000 Δραχμών κατανεμήθηκε σε 1.588.335 νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας 5.800 Δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους σε αναλογία
μία νέα μετοχή για δέκα παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 101.335.784.600 Δραχμές και διαιρείται σε 17.471.687
κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

ιθ)

Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Οκτωβρίου 1997, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό Δραχμών 20.267.154.600 με
την έκδοση 3.494.337 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 5.800 η
κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10
παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 121.602.939.200 και διαιρείται σε
20.966.024 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

κ)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1094/9.12.1997 και
1095/9.12.1997, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 9.368.589.200 με έκδοση
1.615.274 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.800 η καθεμιά, από μετατροπή ισάριθμων
ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 130.971.528.400 και διαιρείται σε
22.581.298 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

κα)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Μαΐου 1998, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26.194.308.000 Δραχμές με κεφαλαιοποίηση
α)
ποσού δρχ. 6.368.790.543,65 από φορολογημένα αποθεματικά του Ν. 2579/98,
β)
ποσού δρχ. 703.884.719 από υπόλοιπο υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.
2065/92 και
γ)
ποσού δρχ. 19.121.632.737,35 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
Για την ως άνω αύξηση εκδόθηκαν 4.516.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών 5.800 η
καθεμιά, οι οποίες διενεμήθηκαν δωρεάν στους κατά την 25η Μαΐου 1998 Μετόχους, κατ'
αναλογία δύο νέες μετοχές ανά δέκα παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε 157.165.836.400 Δραχμές και διαιρείται σε 27.097.558 κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

κβ)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 1998, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:
α)
κατά Δραχμές 14.312.065.400 με την απορρόφηση από την Τράπεζα της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (ΑΡ. ΜΑΕ 6070/06/β/86/09), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ.Κ.Ν.
2190/1920,
β)
κατά Δραχμές 11.387.618.600 από ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της
Τράπεζας από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που αποφασίσθηκε
προκειμένου να διατηρηθεί η εκ Δραχμών 5.800 ονομαστική αξία του συνόλου των
μετοχών της Τράπεζας και μετά την αποφασισθείσα συγχώνευση της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ" με απορρόφηση από την Τράπεζα.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των Δραχμών
182.865.520.400, διαιρούμενο σε 31.528.538 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
δραχμών 5.800 η καθεμία.
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Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
κγ)
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
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κατά τις συνεδριάσεις του 1116/8.12.1998 και
1118/16.12.1998, το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 9.368.589.200 με έκδοση 1.615.274
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 5.800 η καθεμιά, από μετατροπή ισάριθμων
ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 1996.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 192.234.109.600 και διαιρείται σε
33.143.812 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

κδ)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1117/8.12.1998 και
1118/16.12.1998, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 13.096.005.600 με έκδοση
2.257.932 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 5.800 η καθεμιά, από μετατροπή
1.128.966 ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 1991.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 205.330.115.200 και διαιρείται σε
35.401.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.800 Δραχμών η καθεμιά.

κε)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιανουαρίου 1999, η
μετοχή διαιρέθηκε σε τέσσερις αυτοτελείς μετοχές με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής
αξίας της απο Δραχμές 5.800 σε Δραχμές 1.450.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό Δραχμών
205.330.115.200, διαιρούμενο σε 141.606.976 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
Δραχμών 1.450 η καθεμία.

κστ)

Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Απριλίου 1999, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό Δραχμών 21.522.384.800 με
την έκδοση 14.843.024 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 1.450 η
κάθε μία, από τις οποίες 682.326 μετοχές διατέθηκαν στους εργαζόμενους της Τράπεζας και
14.160.698 μετοχές διατέθηκαν στους Μετόχους με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10
παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 226.852.500.000 και διαιρείται σε
156.450.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά.

κζ)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1136/14.6.1999 και
1137/14.6.1999, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 5.092.400 με έκδοση 3.512
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 1.450 η καθεμιά, από μετατροπή 439 ομολογιών
του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 1991.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 226.857.592.400 και διαιρείται σε
156.453.512 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά.

κη)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1143./15.11.1999 και
1144/15.11.1999, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 9.368.589.200 με έκδοση
6.461.096 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών 1.450 η καθεμιά, από μετατροπή
1.615.274 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 236.226.181.600 και διαιρείται σε
162.914.608 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά.

κθ)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2000, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 94.490.473.800 Δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το
αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
Για την ως άνω αύξηση εκδόθηκαν 65.165.844 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450
Δραχμών η καθεμιά, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους κατά την 26η Απριλίου 2000
Μετόχους κατ’ αναλογία τέσσερις νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 330.716.655.400 και διαιρείται σε
228.080.452 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά.

λ)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1164/15.11.2000 και
1165/15.11.2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 9.368.589.200 με έκδοση
6.461.096 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά, από μετατροπή
1.615.274 ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 1996.
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Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
234.541.548 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 Δραχμών η καθεμιά.
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σε

λα)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο
μειώθηκε κατά 9.368.589.200 Δραχμές λόγω ακύρωσης 6.461.096 ιδίων μετοχών που
αγοράστηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (ΔΕΚΑ Α.Ε.).
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δραχμές 330.716.655.400 και διαιρείται σε
228.080.452 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.450 δρχ. η καθεμιά.

λβ)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά Δραχμές 19.016.207.686 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από
Δραχμές 1.450 σε Δραχμές 1.533,375 από κεφαλαιοποίηση α) ποσού Δραχμών
10.637.258.098 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με το
ν.2065/1992, και β) ποσού Δραχμών 8.378.949.588 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών
υπέρ το άρτιο.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 349.732.863.086 Δραχμές, διαιρούμενο
σε 228.080.452 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.533,375 δρχ. η καθεμιά.

λγ)

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του 1187/15.11.2001 και
1188/15.11.2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές 9.907.289.213 με έκδοση
6.461.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.533,375 Δραχμών η καθεμιά, από μετατροπή
1.615.275 ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 1996.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 359.640.152.299 Δραχμές και διαιρείται σε
234.541.552 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.533,375 Δραχμών η καθεμιά.

λδ)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Νοεμβρίου 2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο
μειώθηκε κατά 9.907.289.213 Δραχμές λόγω ακύρωσης 6.461.100 ιδίων μετοχών, που
προήλθαν από τη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών που αγοράστηκαν από τη Δημόσια
Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 349.732.863.086 Δραχμές και διαιρείται σε
228.080.452 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.533,375 Δραχμών η καθεμιά.

λε)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 2002 και με βάση την διάταξη του
άρθρου 12 του Ν.2842/2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής
μετατράπηκαν μόνο σε Ευρώ.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.026.362.034 Ευρώ και διαιρείται σε
228.080.452 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ η καθεμιά.

λστ)

Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Νοεμβρίου
2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:
α) κατά Ευρώ 8.086.472,32 με την απορρόφηση από την Τράπεζα της Ανώνυμης Τραπεζιτικής
Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.
(ΕΤΕΒΑ)» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6075/06/Β/86/14), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.
2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69επ. Κ.Ν.2190/1920.
β) κατά Ευρώ 8.970.930,68 από ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της
Τράπεζας από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία αποφασίστηκε
προκειμένου η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, και μετά την
αποφασισθείσα συγχώνευση με απορρόφηση της «Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων
Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ)» από την Τράπεζα, να διατηρηθεί στο ύψος των Ευρώ
4,50.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.043.419.437 Ευρώ και
διαιρείται σε 231.870.986 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ η
καθεμιά.

λζ)

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2003, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 104.341.945,50 με έκδοση 23.187.099 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,50 εκάστη, οι οποίες προήλθαν από κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών και διανεμήθηκαν δωρεάν στους Μετόχους κατά αναλογία μιας (1) νέας
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Σελ. 12

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591μετοχής ανά δέκα (10) παλαιές.
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

σε 1.147.761.382,50 Ευρώ και διαιρείται
σε 255.058.085 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ η καθεμιά.

λη)

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Μαΐου 2004, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 344.328.417 με έκδοση 76.517.426 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας ευρώ 4,50 εκάστη, οι οποίες προήλθαν από κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών και διανεμήθηκαν δωρεάν στους Μετόχους κατά αναλογία τριών (3) νέων
μετοχών ανά δέκα (10) παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.492.089.799,50 Ευρώ και διαιρείται
σε 331.575.511 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ η καθεμιά.

λθ)

Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Νοεμβρίου
2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:
α) κατά Ευρώ 101.274.438,72 με την απορρόφηση από την Τράπεζα της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν
2166/1993 και των άρθρων 68,69-77 του. Κ.Ν.2190/1920,
β) κατά Ευρώ 22.311.177,78 από ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της
Τράπεζας από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που αποφασίστηκε προκειμένου η
ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, και μετά την αποφασισθείσα
συγχώνευση με απορρόφηση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.»
από την Τράπεζα, να ανέλθει σε Ευρώ 4,80.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.615.675.416 Ευρώ και διαιρείται σε
336.599.045 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,80 Ευρώ η καθεμιά.

μ)

Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Φεβρουαρίου
2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:
α) κατά Ευρώ 20.027.755 με την απορρόφηση από την Τράπεζα της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν 2166/1993 και των άρθρων 68,69-77 του. Κ.Ν.2190/1920.
β) κατά Ευρώ 60.643.889 από ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Τράπεζας
προκειμένου η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, και μετά την
αποφασισθείσα συγχώνευση με απορρόφηση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.» από την Τράπεζα, να ανέλθει σε Ευρώ 5.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.696.347.060 Ευρώ και διαιρείται σε
339.269.412 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η καθεμιά.

μα)

Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2006, το
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 678.538.820 Ευρώ με την
έκδοση 135.707.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η κάθε μία,
οι οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.374.885.880 Ευρώ και διαιρείται σε 474.977.176
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η καθεμιά.

μβ)

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Μαΐου 2007 και κατόπιν
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 21.12.2006, το Μετοχικό
Κεφάλαιο προσαρμόστηκε ώστε να ληφθεί υπ΄όψει η επελθούσα αύξησή του, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των 1.550.215 Ευρώ με την έκδοση
310.043 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5) εκάστης, οι
οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε δικαιούχους Προγράμματος Διάθεσης, με τη
μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς, μετοχών της Τράπεζας, που άσκησαν αντίστοιχα
δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 22.6.2005 και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.376.436.095 Ευρώ και διαιρείται σε 475.287.219
μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η καθεμιά.
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Σελ. 13

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Μαΐου 2007, το Μετοχικό
μγ)
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
Κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά Ευρώ 1.750.000 με έκδοση 350.000 νέων μετοχών
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ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία και τιμής έκδοσης στο άρτιο, με κεφαλαιοποίηση
ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών χρήσεως 2006, δωρεάν διάθεσή τους στο
προσωπικό και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, σύμφωνα με
τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ Κ.Ν. 2190/1920 και 1 π.δ. 30/1988.
‘Ετσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.378.186.095 Ευρώ και διαιρείται σε 475.637.219
μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η καθεμιά.

μδ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του
1342/20.12.2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 7.806.210 Ευρώ με την
έκδοση 1.561.242 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5)
εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε δικαιούχους Προγράμματος
Διάθεσης, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς, μετοχών της Τράπεζας, που
άσκησαν αντίστοιχα δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. της
22.6.2005 και 1.6.2006.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.385.992.305 Ευρώ και διαιρείται σε 477.198.461
μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η καθεμιά.

με)

Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 15ης Μαϊου 2008,
το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το
συνολικό ποσό των 95.339.190 Ευρώ, με την έκδοση 19.067.838 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους
άνευ πληρωμής, αντί μέρους του προσθέτου μερίσματος. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο
ανέρχεται σε Ευρώ 2.481.331.495 και διαιρείται σε 496.266.299 μετοχές, ονομαστικής αξίας
Ευρώ 5 η καθεμιά.

μζ)
1. Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2008, σε
συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2008, το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσόν των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων
χιλιάδων (7.500.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) νέες
προνομιούχες εξαγοράσιμες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος («Προνομιούχες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε
μία».
2. Τα προνόμια των Προνομιούχων Μετοχών συνίστανται (i), στην προνομιακή απόληψη, πριν από τις
Κοινές Μετοχές και (εφόσον υφίσταται) άλλη κατηγορία προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, τα
προνόμια των οποίων περί απολήψεως μερίσματος έπονται αυτών των Προνομιούχων Μετοχών,
ποσού μερίσματος κατ’ έτος εκπεφρασμένου σε Ευρώ, (το οποίο δύναται να ορίζεται ότι ισούται με
ποσό Δολαρίων Η.Π.Α.), το οποίο ποσό μερίσματος δύναται να καταβάλλεται από την Τράπεζα σε
Δολάρια Η.Π.Α. («Μέρισμα ΠΑΨ»). Εξαιρετικά για την εταιρική χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008, το
συνολικό ποσό του Μερίσματος ΠΑΨ δύναται να προσαυξάνεται μέχρι κατά τρία τέταρτα (3/4), (ii)
στην προνομιακή απόληψη του Μερίσματος ΠΑΨ και εκ ποσών μερίσματος που διανέμονται
σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920 και μέχρι εξαντλήσεως των ποσών αυτών και
(iii) στην προνομιακή απόληψη εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της Τραπέζης
(συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από την έκδοση των
Προνομιούχων Μετοχών) πριν από τις Κοινές Μετοχές και τις Απαιτήσεις που Έπονται κατά Κατάταξη
ποσού εκπεφρασμένου σε Ευρώ, που ισούται με την ονομαστική αξία και το υπέρ το άρτιο που έχουν
καταβληθεί κατά την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών, το οποίο ποσό δύναται να υπολογίζεται
επί τη βάσει σταθερού ποσού Δολαρίων Η.Π.Α. και το οποίο η Τράπεζα δύναται να καταβάλλει σε
Δολάρια Η.Π.Α. («Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ»).
3. Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος και δεν εκδίδονται ως
μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται άνευ δικαιώματος ψήφου,
πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται υποχρεωτικά εκ του Νόμου.
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Σελ. 14

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με
4.ΚΑΚΟι2661591
Προνομιούχες Μετοχές είναι ενσώματες και δύνανται να εισαχθούν
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
οργανωμένη
αγορά που λειτουργεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
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προς διαπραγμάτευση σε

5. Η καταβολή του Μερίσματος ΠΑΨ, που εγκρίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του
παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται καθ’ έκαστο έτος σε προκαθοριζόμενες κατά ημερομηνία
καταβολής και αριθμό ισόποσες δόσεις. Εξαιρετικά, η καταβολή (εφόσον υπάρξει) Μερίσματος ΠΑΨ
πριν από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2008 από την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση του έτους 2009, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις επιφυλάξεις του
άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920, από κέρδη προερχόμενα από την εταιρική χρήση 1.1.2008 έως
31.12.2008.
6. Στο παρόν άρθρο :
«Αρχική Ημερομηνία Εξαγοράς» σημαίνει την ημερομηνία, κατά την οποία συμπληρώνονται πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία εκδόσεως των Προνομιούχων Μετοχών.
«Απαιτήσεις που Έπονται κατά Κατάταξη» σημαίνει (εφόσον υφίστανται) απαιτήσεις από (i) τις
κοινές μετοχές της Τραπέζης, (ii) έκαστη κατηγορία προνομιούχων μετοχών ή παρομοίων τίτλων της
Τράπεζας (εφόσον υφίστανται), η οποία έπεται κατά σειρά κατάταξης ικανοποιήσεως των
Προνομιούχων Μετοχών και (iii) προνομιούχες μετοχές ή προνομιούχους τίτλους Θυγατρικής της
Τράπεζας που απολαμβάνουν εγγυήσεως ή εγγυητικής συμβάσεως ή παρομοίας υποχρεώσεως της
Τράπεζας, σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις εκ της οποίας έπονται κατά σειρά κατατάξεως των
Προνομιούχων Μετοχών.
«Γεγονός Αποθετηρίου» σημαίνει αναφορικά με οιαδήποτε σειρά Προνομιούχων Μετοχών που
παριστώνται από αμερικάνικα αποθετήρια έγγραφα (American Depository Receipts) που
αποδεικνύουν δικαιώματα επί αμερικανικών μετοχών αποθετηρίου (American Depository Shares),
ποσοστό Προνομιούχων Μετοχών που αποτελεί τουλάχιστον 5 τοις εκατό επί της συνολικής
ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών της εν λόγω σειράς, παύει να παριστάται από
αμερικάνικα αποθετήρια έγγραφα (American Depository Receipts) που αποδεικνύουν δικαιώματα επί
αμερικανικών μετοχών αποθετηρίου (American Depository Shares).
«Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης» σημαίνει μεταβολή στο εφαρμοστέο νομοθετικό
καθεστώς ή στην επίσημη ερμηνεία ή εφαρμογή αυτού, συνεπεία της οποίας, και για τις ανάγκες του
υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων, το ποσό της ονομαστικής αξίας και
του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, που προέρχεται από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών
παύουν να περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης.
«Διανεμητέα Κεφάλαια 44α» σημαίνει τα ποσά που δύνανται να διανεμηθούν κατά την έννοια του
άρθρου 44 (α) παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την τρέχουσα χρήση στους μετόχους της Τράπεζας.
«Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ» σημαίνει κάθε ημερομηνία κατά την οποία
πραγματοποιείται καταβολή Μερίσματος ΠΑΨ.
«Ημερομηνία Εξαγοράς» σημαίνει κάθε ημερομηνία κατά την οποία Προνομιούχες Μετοχές
εξαγοράζονται από την Τράπεζα.
«Θυγατρική» σημαίνει οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί «συνδεδεμένη επιχείρηση»
της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. (5) του Κ.Ν. 2190/1920.
«Κοινές Μετοχές» σημαίνει τις κοινές μετοχές της Τράπεζας.
«Μέρισμα Κοινών Μετοχών» σημαίνει ποσά μερίσματος καταβλητέα προς τους κοινούς μετόχους
της Τράπεζας.
«Ποσό Εξαγοράς» σημαίνει το Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ μείον του Ποσού Αφαιρουμένου εκ του
Ποσού Εκκαθάρισης ΠΑΨ (εφόσον υφίσταται) αλλά πλέον (i) Μερίσματος ΠΑΨ που έχει εγκριθεί από
την αμέσως προηγούμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αλλά δεν έχει
καταβληθεί προς τους Προνομιούχους Μετόχους και (ii) Προσθέτων Ποσών (εφόσον υφίστανται).
«Ποσό Αφαιρούμενο εκ του Ποσού Εκκαθάρισης ΠΑΨ» σημαίνει ποσό που ισούται αναλογικά με
τμήμα του συνολικού Μερίσματος ΠΑΨ που έχει εγκριθεί από την αμέσως προηγούμενη ετήσια
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τραπέζης, το οποίο αντικατοπτρίζει την διάρκεια της
περιόδου από την ημερομηνία (περιλαμβανομένης) που έχει ορισθεί για την εξόφληση των
Προνομιούχων Μετοχών, έως την αμέσως προηγούμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ
της ημερομηνίας της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 15

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
αποφασίζεται
η διανομή Μερίσματος ΠΑΨ.
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

«Πρόσθετα Ποσά Λόγω Παρακράτησης» σημαίνει τα ποσά που καταβάλλονται από την Τράπεζα
στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών («Προνομιούχοι Μέτοχοι») σε περίπτωση που είτε
επιβληθεί (σύμφωνα με το Ελληνικό φορολογικό δίκαιο) παρακράτηση κατά την καταβολή
οιουδήποτε ποσού προς τους Προνομιούχους Μετόχους ούτως ώστε τα αντίστοιχα ποσά που θα
λαμβάνουν οι Προνομιούχοι Μέτοχοι να ισούνται με τα ποσά που θα ελάμβαναν εφόσον δεν είχε
επιβληθεί η εν λόγω παρακράτηση, είτε επιβληθεί φόρος εισοδήματος στους Προνομοιούχους
Μετόχους για ποσό μερίσματος που αντιστοιχεί στο «Ποσό Αφαιρούμενο εκ του Ποσού Εκκαθάρισης
ΠΑΨ». Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής Προσθέτων Ποσών στις ακόλουθες περιπτώσεις,
εφόσον (i) η εν λόγω παρακράτηση έναντι Ελληνικού φόρου επιβάλλεται ή εισπράττεται λόγω της
ύπαρξης οιασδήποτε σχέσης του Προνομιούχου Μετόχου με την Ελλάδα, πλην της κατοχής απλώς
των Προνομιούχων Μετοχών, (ii) η εν λόγω παρακράτηση επί ποσού καταβλητέου προς φυσικό
πρόσωπο επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3312/2005 και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου 2003/48/EΚ ή οποιονδήποτε νόμο που εφαρμόζει ή συμμορφώνεται με ή που
θεσπίστηκε προς προσαρμογή με αυτή την Οδηγία.
«Συντρέχουσες Απαιτήσεις» σημαίνει τις Συντρέχουσες Απαιτήσεις κατά την Εκκαθάριση και τις
Συντρέχουσες Απαιτήσεις Μερίσματος.
«Συντρέχουσες Απαιτήσεις κατά την Εκκαθάριση» σημαίνει απαιτήσεις από τις προηγούμενες κατά
κατάταξη προνομιούχες μετοχές ή προνομιούχους ή άλλους τίτλους της Τράπεζας ή εγγύηση ή
εγγυητική σύμβαση παρόμοια υποχρέωση (η οποία συντρέχει με τις Προνομιούχες Μετοχές κατά
σειρά κατάταξης ικανοποιήσεως εκ των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας) της Τραπέζης,
χορηγηθείσας
υπέρ
προνομιούχων
μετοχών
ή
παρομοίων
τίτλων
Θυγατρικής
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απαιτήσεων από την εγγύηση της Τράπεζας υπέρ των
κατόχων preferred securities που έχουν εκδοθεί από την Θυγατρική της Τράπεζας, National Bank of
Greece Funding Limited).
«Συντρέχουσες Απαιτήσεις Μερίσματος» σημαίνει απαιτήσεις, που συντρέχουν με τις Προνομιούχες
Μετοχές για την είσπραξη μερίσματος ή άλλων ποσών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
απαιτήσεων από την εγγύηση της Τράπεζας υπέρ των κατόχων preferred securities που έχουν εκδοθεί
από την Θυγατρική της Τράπεζας, National Bank of Greece Funding Limited) και οι οποίες απορρέουν
από (i) προηγούμενες κατά κατάταξη προνομιούχες μετοχές της Τράπεζας (πλην των Προνομιούχων
Μετοχών) και (ii) τις προνομιούχες μετοχές ή παρόμοιους τίτλους Θυγατρικών που περιλαμβάνονται
στα βασικά στοιχεία των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση και που
απολαμβάνουν εγγυήσεως, εγγυητικής συμβάσεως ή άλλης παρομοίας συμβατικής υποχρεώσεως της
Τράπεζας,

7. Η έγκριση της καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
παρόντος, προς τις Προνομιούχες Μετοχές πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κατά την απόλυτη
διακριτική ευχέρεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τραπέζης από τα Διανεμητέα
Κεφάλαια του 44α. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 8 και 9 κατωτέρω, δεν
πραγματοποιείται καταβολή Μερίσματος ΠΑΨ στους Προνομιούχους Μετόχους, εφόσον είτε το
άθροισμα των ήδη διανεμηθέντων ή των εγκεκριμένων προς διανομή ποσών (i) μερίσματος προς τους
Προνομιούχους Μετόχους, και (ii) για Συντρέχουσες Απαιτήσεις Μερίσματος κατά το τρέχον
οικονομικό έτος υπερβαίνει τα Διανεμητέα Κεφάλαια του 44α είτε η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
ζητήσει εγγράφως τη μη διανομή μερίσματος (συμπεριλαμβανομένων ποσών μερίσματος που
διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920) προς τους Κοινούς και
Προνομιούχους Μετόχους της Τράπεζας.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 εφόσον η Τράπεζα ή
οιαδήποτε Θυγατρική πραγματοποιεί καταβολή ποσών (πλην της δωρεάν διανομής μετοχών ή άλλων
Απαιτήσεων που Έπονται κατά Κατάταξη) για Συντρέχουσες Απαιτήσεις, η Τράπεζα υποχρεούται στην
καταβολή ποσού Μερίσματος ΠΑΨ (κατ’ αναλογία του ποσού που καταβάλλεται για Συντρέχουσες
Απαιτήσεις) για την χρονική περίοδο, για την οποία πραγματοποιήθηκε η εν λόγω καταβολή προς
Συντρέχουσες Απαιτήσεις.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η Τράπεζα
υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ποσού Μερίσματος ΠΑΨ, εφόσον η Τράπεζα ή Θυγατρική
της Τράπεζας προέβη στην εξόφληση Απαιτήσεων που Έπονται κατά Κατάταξη
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 16

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
(συμπεριλαμβανομένων
αποκτήσεων ιδίων μετοχών
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
καταβολή
του
συνολικού
ποσού Μερίσματος ΠΑΨ
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ή Απαιτήσεων που Έπονται κατά Κατάταξη). Η
πραγματοποιείται κατά την αμέσως επόμενη
Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ, η οποία συμπίπτει ή έπεται της ημερομηνίας κατά την
οποία η Τράπεζα ή οιαδήποτε Θυγατρική της Τράπεζας προέβη στην εξόφληση κατά τα ανωτέρω. Η
Τράπεζα, ωστόσο, δεν υποχρεούται σε καταβολή Μερίσματος ΠΑΨ, εφόσον (i) η εν λόγω εξόφληση
Απαιτήσεων που Έπονται κατά Κατάταξη από την Τράπεζα ή την Θυγατρική της πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920 και (ii) κατόπιν της εν λόγω αποκτήσεως ο
συντελεστής φερεγγυότητας της Τράπεζας τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση όσο και ο
συντελεστής των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού
ικανοποιούν τα εκάστοτε απαιτούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Πράξεων Διοικητή και Εγκυκλίων της Τραπέζης της Ελλάδος)
όρια.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τράπεζα καταβάλει
προς έκαστο Προνομιούχο Μέτόχο τα Πρόσθετα Ποσά Λόγω Παρακράτησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
11. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται ως εξαγοράσιμες από την Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920. Η Τράπεζα δικαιούται να προβαίνει στην εξαγορά των
Προνομιούχων Μετοχών κατά την Αρχική Ημερομηνία Εξαγοράς, καθώς και καθ’ οιανδήποτε επόμενη
ημερομηνία, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνομιούχων Μετόχων. Η
εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή προς έκαστο Προνομιούχο Μέτοχο ποσού ίσου με το
Ποσό Εξαγοράς. Η απόφαση για την εν λόγω εξαγορά προϋποθέτει την συναίνεση της Τραπέζης της
Ελλάδος.
12. Εφόσον συνεπεία μεταβολής στο εφαρμοστέο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς, ισχύουσας μετά την
ημερομηνία έκδοσης οιασδήποτε σειράς Προνομιούχων Μετοχών και επερχομένης πριν την Αρχική
Ημερομηνία Εξαγοράς, η Τράπεζα υποχρεωθεί στην καταβολή Πρόσθετων Ποσών Λόγω
Παρακράτησης προς τους Προνομιούχους Μετόχους, τότε η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην
εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των
Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β
του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την αμέσως επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ κατόπιν
ειδοποιήσεως που αποστέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς τους
Προνομιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ημερών. Η εξαγορά
πραγματοποιείται με την καταβολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και
τελεί υπό την προηγούμενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος.
13. Εφόσον επέλθει Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης, η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην
εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των
Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β
του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την αμέσως επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ κατόπιν
ειδοποιήσεως που αποστέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς τους
Προνομιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ημερών. Η εξαγορά
πραγματοποιείται με την καταβολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και
τελεί υπό την προηγούμενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος.
14. Εφόσον, αναφορικά με οιαδήποτε σειρά Προνομιούχων Μετοχών που παριστώνται από αμερικάνικα
αποθετήρια έγγραφα (American Depository Receipts) που αποδεικνύουν δικαιώματα επί
αμερικανικών μετοχών αποθετηρίου (American Depository Shares), επέλθει Γεγονός Αποθετηρίου, η
Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική
πρόσκληση προς το σύνολο των Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 ανά πάσα ημερομηνία επόμενη της ημερομηνία
επέλευσης του Γεγονότος Αποθετηρίου, κατόπιν ειδοποιήσεως που αποστέλλεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας προς τους Προνομιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν
των 60) ημερών. Η εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους
του Ποσού Εξαγοράς και τελεί υπό την προηγούμενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 17

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με
ΚΑΚ
15.
Σε2661591
περίπτωση λύσης και εκκαθαρίσεως της Τράπεζας οι Προνομιούχοι Μέτοχοι δικαιούνται την
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
απόληψη,
πριν από τους κοινούς μετόχους, εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως (συμπεριλαμβανομένης
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

της συμμετοχής στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν σχηματισθεί) ποσού ανά Προνομιούχο Μετοχή
ίσου με το Ποσό Εκκαθάρισης. Το εν λόγω ποσό δύναται να καταβάλλεται σε Δολάρια Η.Π.Α.

μη)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Ιουνίου
2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.939.850 Ευρώ με την έκδοση 387.970 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν
αποκλειστικά και μόνο σε δικαιούχους Προγράμματος διάθεσης, με τη μορφή δικαιώματος
προαιρέσεως αγοράς, μετοχών της Τράπεζας, που άσκησαν αντίστοιχα δικαιώματα προαίρεσης,
σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 1.6.2006 και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 2.490.771.345 Ευρώ, και διαιρείται α) σε 496.654.269
κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία και β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

μθ)

Με την από 22/1/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσθηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 350.000.000 ευρώ, με την έκδοση 70.000.000
προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 1 ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας
ομολόγων του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα
έχουν τα εξής προνόμια:
α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της
τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:
(i) πριν από τις κοινές μετοχές,
(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του
Ν. 3723/2008 και
(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και
εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας
σε απλή ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος
ελάχιστους δείκτες.
Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο
παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και
προηγουμένων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί
διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας . Επί ανεπαρκείας των
ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων)
απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. Οι νέες προνομιούχες
μετοχές δύνανται να εξαγορασθούν από την Τράπεζα στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή
και σε προγενέστερο χρόνο, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση παρόδου της
πενταετίας και εφόσον δεν έχει προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την
επαναγορά των προνομιούχων μετοχών, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά
από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προοδευτικά σωρευτική προσαύξηση ποσοστού 2% κατ`
έτος στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 ετήσιου δικαιώματος
σταθερής απόδοσης που παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο
κ.ν. 2190/1920
γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που
ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του
Δημοσίου στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται
ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων
απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 18

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591 παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού
πολιτική
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του
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Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ.
δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη
φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.
ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα
αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω
θέματα
στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της
Τράπεζας, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες
χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής
χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία, για τους σκοπούς του ν. 3723/2008.
ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων,
σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.840.771.345 και διαιρείται α) σε
496.654.269 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μθ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.

ν)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου
2009, κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της
15.5.2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 551.838.075 Ευρώ με
την έκδοση 110.367.615 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η κάθε μία, οι
οποίες διατέθηκαν στους Μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 9 παλαιές.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 3.392.609.420 και διαιρείται α) σε
607.021.884 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μθ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.

να)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 22ης
Δεκεμβρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμόστηκε, ώστε να ληφθεί υπόψη η αύξησή του
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το συνολικό ποσό των 98.465 Ευρώ, με
την έκδοση 19.693 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5) εκάστης,
οι οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε δικαιούχους Προγραμμάτων διάθεσης, με τη μορφή
δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς, μετοχών της Τράπεζας, που άσκησαν αντίστοιχα δικαιώματα
προαίρεσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 22.6.2005 και 1.6.2006 και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται 3.392.707.885 Ευρώ, και διαιρείται α) σε 607.041.577 μετοχές,
ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ η κάθε μία β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο
εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η
κάθε μία και γ) σε 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μθ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η
κάθε μία.

νβ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης
Σεπτεμβρίου 2010, κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Τράπεζας της 15.5.2008, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ
607.041.575,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων
της με αναλογία 1 νέα προς 5 παλαιές μετοχές μέσω έκδοσης 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 5,20 για κάθε μία νέα μετοχή.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 19

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
Έτσι,
το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε Ευρώ 3.999.749.460,00, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
μετοχές,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες
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ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα
αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μθ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νγ)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης
Σεπτεμβρίου 2010, κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της
18.2.2010, εγκρίθηκε η έκδοση άτοκου βραχυπρόθεσμου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003 και, συγκεκριμένα, η έκδοση
227.640.590 ονομαστικών Μετατρέψιμων Ομολογιών με ημερομηνία λήξης την έβδομη ημέρα από
την έκδοσή τους και ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης Ευρώ 5,20 ανά ΜΟ, οι οποίες είναι
μετατρέψιμες σε 227.640.590 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με τιμή μετατροπής ίση με
την τιμή έκδοσης και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σε αναλογία 3
Μετατρέψιμων Ομολογιών για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές. Με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Οκτωβρίου 2010, κατόπιν
της εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ως προς το σύνολο των εκδοθεισών
Μετατρέψιμων Ομολογιών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά Ευρώ
1.138.202.950,00 με την έκδοση 227.640.590 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
Ευρώ 5,00 η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 5.137.952.410,00 και διαιρείται σε (α)
956.090.482 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μθ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νδ)

Με την από 22/12/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσθηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.000.000.000 Ευρώ, με την έκδοση 200.000.000
προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 1 ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας
ομολόγων του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα
έχουν τα εξής προνόμια:
α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της
τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:
(i) πριν από τις κοινές μετοχές,
(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του
ν. 3723/2008 και
(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και
εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας
σε απλή ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος
ελάχιστους δείκτες.
Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο
παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και
προηγουμένων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί
διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας. Επί ανεπαρκείας των
ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων)
απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. Οι νέες προνομιούχες
μετοχές δύνανται να εξαγορασθούν από την Τράπεζα στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή
και σε προγενέστερο χρόνο, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση παρόδου της
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 20

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
πενταετίας
και εφόσον δεν έχει προηγηθεί απόφαση
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
επαναγορά
των προνομιούχων μετοχών, επιβάλλεται,
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της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά
από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προοδευτικά σωρευτική προσαύξηση ποσοστού 2% κατ`
έτος στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 ετήσιου δικαιώματος
σταθερής απόδοσης που παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο
κ.ν. 2190/1920
γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που
ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του
Δημοσίου στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται
ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων
απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την
πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ.
δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη
φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.
ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα
αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη
συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα
στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της
Τράπεζας, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες
χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής
χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία, για τους σκοπούς του ν. 3723/2008.
ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων,
σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 6.137.952.410,00 και διαιρείται α) σε
956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά
τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ΄ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.

νε)

Με την από 23 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ
3.824.361.928 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από
Ευρώ 5,00 σε Ευρώ 1,00, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε
δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται Ευρώ 2.313.590.482, και διαιρείται α)
σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νστ)

Με την από 23 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό Ευρώ 320.710.088 με
έκδοση 320.710.088 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία
Ευρώ 1,00 ανά μετοχή έναντι εισφοράς εις είδος 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου
ονομαστικών μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,22, ήτοι με την εισφορά 100
κοινών μετοχών της Eurobank για κάθε 58 νέες κοινές μετοχές της Τράπεζας.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.634.300.570 και διαιρείται
α) σε 1.276.800.570 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
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Σελ. 21

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
αξίας
Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
ν.3723/2008,
κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νζ)

Με την από 22.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σύμφωνα με το άρθρο
13α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, πιστοποιήθηκε η καταβολή της μερικώς καλυφθείσας αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που είχε αποφασιστεί με την από 23.11.2012 απόφαση της
Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας και η προσαρμογή του παρόντος
άρθρου του Καταστατικού λόγω μερικής κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 270.510.718, με την έκδοση
270.510.718 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 Ευρώ εκάστη.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.584.101.200 και διαιρείται
α) σε 1.226.601.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νη)

Με την από 29 Απριλίου 2013 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε (i) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής
της Τράπεζας από 1,00 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών
ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 νέες κοινές ονομαστικές μετά
ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split)
με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της
Τράπεζας, και (ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 1.189.803.164 μέσω μείωσης της
ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει
διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 10,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού
αποθεματικού Ευρώ 1.189.803.164, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 1.394.298.036, και
διαιρείται α) σε 122.660.120 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε
25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ
σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες
ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

νθ)

Με την από 29.04.2013 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Τράπεζας, σε συνδυασμό με την από 20.5.2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, το μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά Ευρώ 682.237.762,20, με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν
μέρει σε είδος, με την έκδοση 2.274.125.874 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
Ευρώ 0,30 και τιμή διάθεσης Ευρώ 4,29 η καθεμία.
Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.076.535.798,2 και διαιρείται
α) σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

ξ)

Με την από 18.07.2013 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, περί ακύρωσης
12.360.169 Προνομιούχων Μετοχών ΠΑΨ και ανάλογης προσαρμογής του άρθρου 4 του
Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, το
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε κατά Ευρώ 3.708.050,7.
Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.072.827.747,5 και διαιρείται
α) σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 12.639.831
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού
μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 22

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
αξίας
Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
Ν.3723/2008,
κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

ξα)

Με την από 10 Μαΐου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 340.909.091,10 με την έκδοση
1.136.363.637 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας με καταβολή μετρητών.
Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.413.736.838,60 και
διαιρείται α) σε 3.533.149.631 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε
12.639.831 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ
σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες
ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

ξβ)

Με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
ταυτόχρονη (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1,20 Ευρώ, λόγω ισόποσης
κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της
Τράπεζας και (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της
Τράπεζας από 0,30 Ευρώ σε 4,50 Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών
ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετά
ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split)
με αναλογία δεκαπέντε (15) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της
Τράπεζας και (iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 989.281.897,80 μέσω
μείωσης μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της
Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 4,50 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό
το συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε
Ευρώ 1.424.454.942, διαιρείται α) σε 235.543.309 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η
κάθε μία, β) σε 12.639.831 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος
ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ’ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

ξγ)

Με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 19.11.2015 και 8.12.2015 και την υπ. αρ. 45/7.12.2015
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί της εφαρμογής των μέτρων του αρ. 6α του ν. 3864/2010
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 2.192.372.169,30, με την
έκδοση 7.307.907.231 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής
αξίας 0,30 η κάθε μία, με εισφορές σε μετρητά και σε είδος σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την ως
άνω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατά τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης.
Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε (α) κατά Ευρώ 1.452.317.466,60, με την
έκδοση 4.841.058.222 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30, με καταβολή
μετρητών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην από 8.12.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
Τράπεζας (β) κατά Ευρώ 63.593.954,70, με την έκδοση 211.979.849 κοινών, ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας € 0,30, με εισφορά σε είδος που συνίσταται στην αναγκαστική μετατροπή σε νέες
κοινές μετοχές, υποχρεώσεων της Τράπεζας, δυνάμει της υπ. αριθμ. 45/7.12.2015 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους των κεφαλαιακών μέσων και
υποχρεώσεων που υπήχθησαν στην αναγκαστική μετατροπή της ως άνω ΠΥΣ (πλην των δικαιούχων
των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας), (γ) κατά Ευρώ 676.460.748, με την έκδοση 2.254.869.160
κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30, με εισφορά εις είδος που συνίσταται στην
εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ισόποσης αξίας, από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο αρ. 7 Ν.3864/2010 και την
υπ. αριθμ. 36/2.11.2015 ΠΥΣ και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην από 8.12.2015 απόφαση του Δ.Σ.
της Τράπεζας.
Επιπρόσθετα, συνεπεία της υπ. αριθμ. 45/7.12.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου μετατράπηκαν
αναγκαστικά, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6α Ν. 3864/2010: (α) οι υφιστάμενες έως τότε
270.000.000 προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 των εδαφίων μθ’ και νδ’ του άρθρου 4 παρ. 2 του
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 23

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591
Καταστατικού,
ονομαστικής αξίας € 5, μετατράπηκαν αναγκαστικά σε 1.305.000.000 κοινές μετοχές
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
της
Τράπεζας,
ονομαστικής
αξίας €0,30, και (β) οι 12.639.831 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

(ΠΑΨ) του εδαφίου μζ’ του άρθρου 4 παρ. 2 του Καταστατικού, ονομαστικής αξίας € 0,30,
μετατράπηκαν σε 298.700.987 κοινές μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.744.145.458,10 και
διαιρείται σε 9.147.151.527 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

ξδ)

Δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.07.2018 αποφασίστηκε η ταυτόχρονη
(i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του
ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) αύξηση
της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από Ευρώ
0.30 σε Ευρώ 3.00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε
αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της
Τράπεζας.
Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.744.145.459,00 και
διαιρείται σε 914.715.153 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε μία.

ξε)

Με την από 30.7.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 1.829.430.306 με μείωση της
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από Ευρώ 3,00 σε Ευρώ 1,00, με σκοπό τον
συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 914.715.153,00 και
διαιρείται σε 914.715.153 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να οριστεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση
έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή άνω του αρτίου, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και τιμής εκδόσεως δε
δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
Η απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και με το παρόν Καταστατικό, εταιρικού
οργάνου για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή την έκδοση Ομολογιακού Δανείου πρέπει να αναφέρει
τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου ή το ύψος του Ομολογιακού Δανείου, τον τρόπο
κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την
ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω πληρωμής σε μετρητά
ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς και έκδοσης
ενημερωτικού δελτίου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του καθώς και
οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, ο
οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του
Ε.Ο.Χ.
Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας
που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Ν.
4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδίου νόμου
(έκτακτη αύξηση).
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και/ή για
έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες
ομολογίες, και/ή για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1, 56 παρ. 2, 71 και 72 του Ν.4548/2018 με απόφασή της, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ίδιου νόμου. Σε αυτήν την
περίπτωση, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, η
έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε
περίπτωση δυνητικής άσκησης όλων των τίτλων κτήσης μετοχών που εκδόθηκαν με βάση την
προαναφερθείσα απόφαση της ΓΣ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανέρχεται μέχρι το
τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 24

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591 η παραπάνω εξουσία (έκτακτη αύξηση). Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου
Συμβούλιο
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

7.

8.

9.

για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της
προηγούμενης. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
των άρθρων 12 και 13 του Ν.4548/2018.
Οι αυξήσεις Κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας
παραγράφου, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως σε διοικητική
έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τακτική αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το
Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το
επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης
τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί
το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.
4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται
η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η
εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ακόμη και σε όσες γίνονται με εισφορά σε
είδος, ή έκδοσης Τίτλων Κτήσης Μετοχών, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε
μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο, ή τους εκδιδόμενους
Τίτλους Κτήσης Μετοχών ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Εάν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει
μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη
διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του
Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του
δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα
προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο
αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής
του Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του. Ν. 4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η
προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν
επιτοκίου. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος
άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς Μετόχους ορίζεται, ομοίως, από
το όργανο της Τράπεζας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία για τους Μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι
κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή ενδεχόμενη παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με
απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται
και η προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με
επιμέλεια της Τράπεζας στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 Ν. 4548/2018.
Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ’ όσον στη Γενική Συνέλευση
παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της
προθεσμίας, η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή
τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Η δημοσίευση της πρόσκλησης
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές με
απόδειξη παραλαβής, οι οποίες αποστέλλονται στους Μετόχους.
Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 27 του.
Ν. 4548/2018.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 25

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
2661591
10. με ΚΑΚΕπιτρέπεται
η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
εκδίδονται
και
ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του
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11.

άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας ή του μετόχου η οποία
δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με
καταβολή του αντίτιμου της εξαγοράς. Για την αύξηση του Κεφαλαίου και την έκδοση των
εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες
μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες
και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατ’ απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος,
μπορεί να είναι ενσώματες.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με
την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 4 του Καταστατικού, έτσι ώστε να
προσδιορίζεται το ποσό του Κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 6
1.

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, όπως ορίζει το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.

2.

Η Τράπεζα μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται τα απαιτούμενα
στοιχεία με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ή το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται από
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το
δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
μετοχές είναι άυλες και καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία του κεντρικού
αποθετηρίου τίτλων και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτά τα αρχεία.

3.

Για τις μετοχές της Τράπεζας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος
στο βιβλίο μετόχων και στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

4.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων
ασκούνται μόνο από κοινό εκπρόσωπο. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή μετοχή.

5.

Με την απόκτηση της μετοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται το Καταστατικό της Τράπεζας, τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.

6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
μπορεί να θεσπιστεί Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών της Τράπεζας στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά
την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option)
απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 και της απόφασης αυτής της
Γενικής Συνέλευσης, περίληψη της οποίας υπόκειται σε δημοσιότητα.

7.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί
να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το
προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του
άρθρου 32 του ν. 4308/2014, κατά τους όρους του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και της απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
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με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και δικαιούται να αποφασίζει
για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους
τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8
1.

'Ολοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

2.

Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τις νομοθεσίας.

3.

Με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή
παρέχει δικαίωμα ψήφου, ως ορίζει ο νόμος. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων
που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΑΡΘΡΟ 9
1.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

θ)
ι)
ια)
ιβ)

τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ή
μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας,
εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
προσδιορισμό του τύπου της επιτροπής ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων
των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,
την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την
απαλλαγή των ελεγκτών,
την έγκριση των Ετήσιων και των τυχόν Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
Τράπεζας,
τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110, η οποία μπορεί να
εφαρμόζεται και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που εγκρίνει την πολιτική, καθώς και της έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το
άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018,
έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020,
τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
Τράπεζας και
το διορισμό εκκαθαριστών,
κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία

2.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται τα θέματα που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και άλλα θέματα που προβλέπονται στο νόμο και το
παρόν καταστατικό.

3.

Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβανομένης στην Ημερησία Διάταξη.
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Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
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1.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ως άλλως ο νόμος
προβλέπει, και συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου
εντός της περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η)
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να
αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή
ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121
του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη
συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις
οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι
τακτική ή έκτακτη.

3.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να
εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και την απαλλαγή
των ελεγκτών, με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία. Στην εν λόγω ψηφοφορία περί
έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει
σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους
υπαλλήλους της Τράπεζας. Παραίτηση της Τράπεζας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικό
Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Τράπεζας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
1.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την
οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, σε περίπτωση κατά την οποία στη
Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού
Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα εκάστοτε σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του οικήματος, όπου η οικεία Γενική Συνέλευση θα
λάβει χώρα με ακριβή διεύθυνση, της χρονολογίας και της ώρας της συνεδρίασης, των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση
και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται, μέσα στην
προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Τράπεζας στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και, ενόσω οι μετοχές της Τράπεζας
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που
διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του
διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των
πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με εθνική και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ισχύουν τα ειδικώς
προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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ΑΡΘΡΟ 12
1.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική),
ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο
Αθηνών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχει όποιος έχει
τη μετοχική ιδιότητα κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

2.

Η διαδικασία και η προθεσμία για την κατάθεση στην Τράπεζα των εγγράφων νομιμοποιήσεως των
εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων ορίζονται κατά τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 128 του Ν.
4548/2018. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου
μπορεί να γίνει εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα
δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης.

3.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που
δικαιολογεί την άρνησή της.

4.

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν
στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής
της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Κατόπιν επίσης σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι
δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως, είτε με την
άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας,
διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

5.

Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΓΣ μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά
μπορεί να συνέλθει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά
μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.

Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4
και 5 του παρόντος, οι μέτοχοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της εκάστοτε
Προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13
1.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν
ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 20 παράγραφος 3 αναπληρωτή του ή από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν και αυτοί κωλύονται, προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος ή
εκπρόσωπος Μετόχου με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής
Συνέλευσης ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

2.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
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ΑΡΘΡΟ 14
1.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το
1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δε συντελεστεί, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που
ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την
επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής
Ημερησίας Διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης
συνεδριάσεως, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε
(5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2.

Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των
Μετόχων, την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή
γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το
Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν.
4548/2018, για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με την
παράγραφο 1α του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, για έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018, την έγκριση αποκλίσεων στη χρήση κεφαλαίου που
αντλούνται σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4706/2020, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η
Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι
(20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10)
πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, η οποία, ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, ευρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται
τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση
δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών
συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση
ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την
επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 15
1.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2.

Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 14 λαμβάνονται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3.

Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 30

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΑΡΘΡΟ 16

1.

Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο
πρακτικών και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και των δύο
Γραμματέων. Ύστερα από αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρήσει στα
Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται
να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας
διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς τα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των Μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση
αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

3.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο
της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία
Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και
με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται κάθε φορά από το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 31

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 17
1.

2.

Σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη
εκτελεστικά μέλη, και τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των μη εκτελεστικών μελών, και όχι λιγότερο
από τρία μέλη εκ των μη εκτελεστικών μελών, είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του. Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό
πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση δύναται να
εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, τα αναπληρωματικά
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους
σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας ιδιότητας των τελευταίων για
οποιοδήποτε λόγο.

3.

4.

Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε
(15) μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24
του παρόντος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα οριζόμενα στο ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει
να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος, και εφ’ όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από
αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση
για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε να
συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων
μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε
περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που
αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική
Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί
σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό
τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Τράπεζα από κοινού ή μεμονωμένα, με τα
στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 32

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
ΑΡΘΡΟ 18
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 3, οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Δύναται να προβλεφθούν άνισες
χρονικά θητείες για κάθε Σύμβουλο, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο. Η θητεία των Συμβούλων λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους,
κατά το οποίο συμπληρώνεται η προβλεπόμενη διάρκειά της.

2.

Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται με την επιφύλαξη της πλήρωσης των
προϋποθέσεων του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 19
1.

Ο Σύμβουλος εκπίπτει, αν αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα
γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν, με
απόφαση καταχωρούμενη στα Πρακτικά του.

2.

Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται
οριστική, όταν περιέλθει στην Τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 20
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες
αυτής, και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ακόμη, μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τον ορισμό και τα καθήκοντα Αναπληρωτών
Διευθύνοντων Συμβούλων.

3.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο – εξ
απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Διευθύντοντα
Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος
Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο στη θητεία του στην Τράπεζα Αναπληρωτή
Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών
Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.

4.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, η οποία
συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση
κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο. Μέχρι της
εκλογής νέου Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα σχετικά
καθήκοντα ασκούνται από τον Αναπληρωτή του. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
συγκροτηθεί σε σώμα οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής κατά πλειοψηφία απόφασής του, ορίζοντας εκ
νέου τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

5.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο
πρόσωπο.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 33

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΑΡΘΡΟ 21

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του,
να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε το σύνολο είτε ένα μέρος αυτών,
περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές
Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας,
στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, στους Διευθυντές της Τράπεζας, σε υπαλλήλους της
Τράπεζας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, σε δικηγόρους
και εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, για τα οποία
παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο
της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφ’ όσον
προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την
άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την
πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν
γένει τρίτους.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία θα
αναθέτει την άσκηση ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, ή να αναθέτει τα παραπάνω στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, ο τρόπος λήψης των αποφάσεών
της, καθώς και εν γένει θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ρυθμίζονται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με τη συγκρότησή της.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του
Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτός αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του σε
όλη την έκτασή τους από το Σύμβουλο που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της
Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στον Ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει. Θέματα, τα οποία ανήκουν, σύμφωνα
με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης,
εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την
Τράπεζα απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού
σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη
μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Τράπεζας ή τις
τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεικτικά αρμόδιο:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Για την ίδρυση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Για τη συμμετοχή της Τράπεζας σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την
εκποίηση συμμετοχών της σε αυτές.
Για την έγκριση του Οργανισμού της Υπηρεσίας της Τράπεζας.
Για την ονομασία των Γενικών Διευθυντών, Βοηθών Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της
Τράπεζας, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Για την εξέλεγξη και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της
Τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 34

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591Για τη σύσταση σωματείων, ιδρυμάτων του άρθρου
στ)
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
άρθρου 784 ΑK.
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ζ)

4.

108 ΑK και τη συμμετοχή σε εταιρείες του

Για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων πάσης φύσεως εκτός εκείνων, για τα οποία ορίζεται
αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο η Γενική Συνέλευση.

Η Τράπεζα δεσμεύεται στις συvαλλαγές της είτε με μία υπoγραφή είτε με δύo υπoγραφές. Τo Διoικητικό
Συμβoύλιo μπoρεί vα χoρηγήσει έγκυρα δικαίωμα μovαδικής υπoγραφής μόvo στo Διευθύνοντα
Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και σε Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 23
1.

Η Τράπεζα εκπροσωπείται στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Βοηθοί Γενικοί
Διευθυντές, δύνανται να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Τράπεζας στις πάσης φύσεως δίκες και για
κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως σε έναν ή περισσότερους
υπαλλήλους ή δικηγόρους της Τράπεζας, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

2.

Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής
ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων
Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και
παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων
μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες
γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής
προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα κάθε Γενικός Διευθυντής,
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή αναπληρωτής του ή Υποδιευθυντής Διοικήσεως ή
Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακός Διευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος ή Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακής Διευθύνσεως, ή Στέλεχος στο οποίο
έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας καθήκοντα ευθύνης.

3.

Για τις υποθέσεις των Καταστημάτων της Τράπεζας αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την
Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω προσώπων, και ο Διευθυντής του Καταστήματος ή ο αναπληρωτής του
ή ένας από τους Υποδιευθυντές ή ένας από τους Εντεταλμένους ή Προϊσταμένους ή αναπληρωτές
αυτών.

4.

Για τις υποθέσεις της Τράπεζας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες εκδικάζονται εκτός της
έδρας της αρμόδιας Μονάδας ή του υποβάλλοντος τη μήνυση ή έγκληση Καταστήματος,
αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Τράπεζα και ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του ή ένας
εκ των Υποδιευθυντών ή ένας εκ των Εντεταλμένων του Καταστήματος της έδρας του Δικαστηρίου.

5.

Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του
Νόμου δύναται να ορίζονται οι κατ’ ιδίαν υπεύθυνοι εκπρόσωποι της Τράπεζας όσον αφορά την
τήρηση της φορολογικής, τελωνειακής, πολεοδομικής, αγορανομικής, εργατικής νομοθεσίας, της περί
αξιογράφων, κεφαλαιαγοράς, προσωπικών δεδομένων, τραπεζικής εποπτείας νομοθεσίας και λοιπών
ειδικών νόμων.

ΑΡΘΡΟ 24
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όταν ο νόμος ή οι ανάγκες της
Εταιρείας το απαιτούν, ή όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος ή εάν ζητηθεί αυτό από μέλη του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας, σε πόλη της Ελλάδος ή άλλης χώρας της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου η Τράπεζα ή εταιρία του Ομίλου της έχει παρουσία. Σε κάθε περίπτωση,
το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 35

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα
μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται,
απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης
επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης. Η πρόσκληση προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα
διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τον ίδιο τρόπο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση
αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση,
οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης
μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς αυτόν, εάν κατοικεί σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου λαμβάνει
χώρα η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σημαντικός λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του (άρθρο
91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018), με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών, θα πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με
σαφήνεια και τα θέματα, τα οποία θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας,
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4

Μετά από αίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε
θέμα, το οποίο του προταθεί, στην Ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης
συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 25
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των
παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε. Σε περίπτωση συνεδριάσεων σχετικά με
τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας ή ζητήματα για τα οποία απαιτείται έγκριση της ΓΣ με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
σχηματίζει απαρτία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Προς εξεύρεση του
αριθμού παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, εν όλω ή εν μέρει, με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν μέσω
τηλεδιασκέψεως λαμβάνονται υπόψη για την απαιτούμενη απαρτία.

2.

Με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων του Νόμου ή του Καταστατικού, για την έγκυρη λήψη
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

3.

Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη
συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνον από τους
άλλους Συμβούλους. H αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε
πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 36

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΑΡΘΡΟ 26

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για
τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή
περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία
αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται
καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Σε αυτό το βιβλίο καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

3.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 93
παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να
απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα και με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.

4.

Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους
συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

5.

Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα.

6.

Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται
υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., καθώς
και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 27
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις νομιμότητας των συναλλαγών της
Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αμοιβή ή πάσης φύσεως παροχή χορηγείται στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, τις λοιπές προβλέψεις του παρόντος
καταστατικού και την εκάστοτε Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζει η
Τράπεζα.
ΑΡΘΡΟ 28
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Τράπεζας για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους
κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Ειδικώς, δεν υφίσταται ευθύνη, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια
του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση
και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται
προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που
αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις
συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση, με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 37

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
με ΚΑΚ 2661591
συμφέροντος.
Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
διοικητικού
συμβουλίου
φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων του υφιστάμενου νομοθετικού
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 29
1.

Aπαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Βοηθούς Γενικούς
Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για
δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που
επιδιώκει η Τράπεζα ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς, εκτός εάν οι προαναφερθείσες πράξεις και εταιρείες αφορούν σε πράξεις και εταιρείες του
Ομίλου της Τράπεζας. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Τράπεζα έχει τα
δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

2.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό
αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστης και απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας.

3

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές
του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες
εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας
ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που
ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.

Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται σε απόλυτη εχεμύθεια για τις υποθέσεις και τα απόρρητα της Τράπεζας,
τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 38

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30
1.

Με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερησίας Διάταξης.

2.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό
συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα
πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το
άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενόσω οι
μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, η
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή
από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν
από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στις ως άνω ενέργειες αν το
περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα
χρηστά ήθη.

3.

Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες, σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο
Αθηνών, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την
αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Τα σχέδια δε αποφάσεων
τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν.
4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο προβεί στην ως άνω ενέργεια αν το περιεχόμενο της σχετικής
αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4.

Ύστερα από αίτηση Μετόχου ή Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο
φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα,
ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί, πάντως, να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από
την ημερομηνία αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Σε αυτή μπορούν να
μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής.

5.

Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής
Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 39

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591 στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Το Διοικητικό
Εταιρείας,
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα
της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον είναι τακτική, τα ποσά που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

7.

Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του
Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το
βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο
της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την
Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη
μετοχική τους ιδιότητα, και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που
λαμβάνει η Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή
μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε
κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 31
1.

Δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της Τράπεζας, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζει ο νόμος, έχουν: α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που
παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από
την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι
καταγγελλόμενες πράξεις.

3.

Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της Εταιρείας,
εφ’ όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων
δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4.

Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές
που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 40

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΑΡΘΡΟ 32

1.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας καταρτίζονται,
ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4336/2015, Ν.
4403/2016, Ν. 4449/2017 και Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν , και σύμφωνα με κάθε άλλη
ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού περί ορκωτών
ελεγκτών - λογιστών και ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

2.

Ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του
κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3.

Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση
που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Τράπεζας για την παράλειψη διορισμού
ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, εάν δε συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε
περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν
επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να
επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.
Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2)
πλήρεις χρήσεις.

4.

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Τράπεζα. Οι
ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφ’ όσον δεν τον
αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται
σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 33
1.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική
κατάσταση της Τράπεζας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως
αυτό ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και κάθε βιβλίου που προβλέπεται στο νόμο.
Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της
εποπτείας Αρχή.

2.

Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Από την
έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των
εγγραφών στα βιβλία της Τράπεζας, αν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την
οικονομική κατάσταση της Τράπεζας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και ο
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης
αυτής.

3.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο.

4.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική
με τον έλεγχο που ενήργησαν.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 41

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
5. με ΚΑΚΟι2661591
ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Τράπεζας και
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
τρίτων
που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

κανονιστικό πλαίσιο. H ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από αίτηση
των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας
αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34
1.

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.

2.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει
έκθεση διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 150 και 151 του Ν. 4548/2018, η οποία
περιλαμβάνει και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Τις ανωτέρω ετήσιες και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την πλήρη έκθεση διαχείρισης καθώς επίσης και την έκθεση των
ελεγκτών υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.

3.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από
τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο
αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή
πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α ́ τάξης για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική
Συνέλευση.

4.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η
ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που
δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5.

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

6.

Η Τράπεζα δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου
ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους
από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1
της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου,
οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και
το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το
πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν
προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7.

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τίθενται στη διάθεση των μετόχων δια
αναρτήσεώς τους στον διαδικτυακό τρόπο της Τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 42

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΑΡΘΡΟ 35
1.

Καθαρά κέρδη της Τράπεζας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι
αυτά που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, και το
άρθρο 149Α παρ. 1 του Ν. 4261/2014, όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της
γενικής συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
α)

Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β)

Aφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται στο νόμο,
ήτοι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να
είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα
τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ)

αφαίρεση του ποσού που κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να μεταφερθεί στο
σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών. Στη συνέχεια κρατείται ποσό ως αμοιβή του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αυτό που απομένει μπορεί να διανέμεται στους Μετόχους ως μέρισμα ή
μεταφέρεται σε νέο.

Σύμφωνα με το άρθρο 149Α παρ. 1 του Ν. 4261/2014, κατά παρέκκλιση από την υπόθεση γ της παρ. 2
του άρθρου 160, καθώς και από την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, η Τράπεζα δεν υπόκειται
σε υποχρέωση διανομής ελάχιστου μερίσματος.
3.

Το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί, καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις,
κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε διανομή στους Μετόχους, αν κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας είναι ή θα γίνει, μετά τη διανομή αυτή, κατώτερο από το
ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, προσαυξημένου με (α) τα αποθεματικά, τα οποία απαγορεύεται από
το Νόμο ή το Καταστατικό να διανεμηθούν, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης που
δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

5.

Τα ποσά που διανέμονται στους Μετόχους δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσό των αποτελεσμάτων της
τελευταίας χρήσης που έληξε, προσαυξημένο με τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων που δεν έχουν
διατεθεί και με τα αποθεματικά, τα οποία επιτρέπεται να διανεμηθούν και αποφάσισε σχετικά η Γενική
Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή τους, και μειωμένο κατά α) το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων
της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) το ποσό των ζημιών
προηγουμένων χρήσεων και γ) το ποσό που επιβάλλεται να διατεθεί, σύμφωνα με το Νόμο ή το
Καταστατικό, για το σχηματισμό αποθεματικών.

6.

Η έννοια της διανομής των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των
μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

7.

Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 31 του Ν.4548/2018 και 161 του Νόμου
4548/2018, αναγνωσμένο σε συνδυασμό με το άρθρο 149Α παρ. 1 του Ν. 4261/2014, επιτρέπεται η
καταβολή μερισμάτων/ απόδοση κερδών/κεφαλαίου σε μετόχους και με άλλους τρόπους πέραν των
μετρητών ή των ιδίων κεφαλαίων. Η ως άνω διανομή μερισμάτων/ απόδοση κερδών υπόκειται στην
έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και βάσει
των όρων του άρθρου 73 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 43

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ
2661591 με το άρθρο 149Α παρ. 2 του Ν. 4261/2014,
σύμφωνα
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
μερισμάτων σε είδος, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 και 5
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

σε περίπτωση της προαναφερθείσας διανομής
του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 ή / και για
διανομή σε είδος για πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα Tier 1 και κεφαλαιακά μέσα Tier 2, απαιτείται
προηγούμενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σελ. 44

Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021 με ΚΑΚ 2661591
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
1.

Η Τράπεζα λύεται:
α)

β)
γ)
δ)
2.

Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η
Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.
Για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 164 παρ. 1, εδάφια γ’ και δ’, 165 και 166 του
Ν.4548/2018.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση απώλειας του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.
4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Τράπεζας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη λύση της
Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της που διενεργείται κατά τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.
Στην περίπτωση του στοιχείου α του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 164 παρ.
1 εδ. δ, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη
Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του στοιχείου β του άρθρου 37 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια
απόφαση, ορίζει τρείς εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το
δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Τράπεζας άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο
εδάφιο του παρόντος.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής
περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της
γενικής συνέλευσης.

3.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της
Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8
του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018,να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.
Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφ’ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η
εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.
Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της Εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολό της ή
κλάδο αυτής καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη
λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή
δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας να καθορίσει, με
απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της
Εταιρείας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
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Αρ.πρωτ. 1644137.2392039
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 237901000
την 26/10/2021
5. με ΚΑΚΟι2661591
ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

κάθε έτος καθώς και οι
από τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με
έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης,
οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν,
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και διανέμουν το προϊόν της
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους.

6.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει
Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το
σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της
καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν
να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα
και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη
ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και
συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική
Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο
εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο
δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με αίτηση τους, η οποία δικάζεται με τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή
η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε
σύμφωνα με τα παραπάνω.

7.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38
Για τυχόν θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και σε πιστωτικά ιδρύματα.
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