ΕΘΜΘΙΗ ΠΑΟΕΖΑ ΗΡ ΕΚΚΑΔΞΡ
TAKTIKH ΓΕΜΘΙΗ ΡΣΜΕΚΕΣΡΗ ΦΜ ΛΕΞΤΦΜ
30 Ioπλίνπ 2020

Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο ησλ
Λεηόρσλ

Η αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΘΜΘΙΗ ΠΑΟΕΖΑ ΗΡ
ΕΚΚΑΔΞΡ Α.Ε.» (ε «Τξάπεδα») ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε
ησλ Μεηόρσλ ηεο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2020 ή ηελ ηπρόλ Επαλαιεπηηθή ηεο ζηηο 8 Ινπιίνπ
2020, από απόζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ηειεδηάζθεςεο ρσξίο ηε θπζηθή
παξνπζία ησλ Μεηόρσλ.
Οη Μέηνρνη ηεο Τξάπεδαο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθιεηζηηθά κε
ειεθηξνληθά κέζα.
Η ζπκκεηνρή ησλ Μεηόρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ππόθεηηαη ζηνπο παξόληεο όξνπο
θαη πξνϋπνζέζεηο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (νη «Όξνη εμ απνζηάζεσο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο»).
Οη όξνη κε θεθαιαία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη έρνπλ ηελ έλλνηα όπσο νξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο.
Εθηόο από απηνύο ηνπο Όξνπο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηζρύνπλ θαη νη
Όξνη Φξήζεο ησλ Τξίησλ Παξόρσλ.
Η Τξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηεί, λα αλαζηέιιεη, λα
αθπξώλεη ή λα πεξηνξίδεη ηνπο κεραληζκνύο γηα ειεθηξνληθή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη
ςεθνθνξία όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην ή ζθόπηκν γηα ηερληθνύο ιόγνπο ή γηα ιόγνπο
αζθαιείαο.
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1. Εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο
1.1. Οώο κπνξώ λα ζπκκεηάζρσ θαη λα ςεθίζσ ζηε Γεληθή Ρπλέιεπζε;
Πξνθεηκέλνπ νη Μέηνρνη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ή
ηελ ηπρόλ Επαλαιεπηηθή ηεο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ειεθηξνληθνύ
ινγαξηαζκνύ ηνπ Μεηόρνπ ή ηνπ ηπρόλ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηε δηαδηθηπαθή
πιαηθόξκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ηνλ Όκηιν Ειιεληθά ΦξεκαηηζηήξηαΦξεκαηηζηήξην Αζελώλ Α.Ε. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηεμαγσγήο Γεληθώλ
Σπλειεύζεσλ από απόζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε εθδόηξηεο
εηαηξείεο ζηελ ηζηνζειίδα https://axia.athexgroup.gr/.
H Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα παξέρεηαη από ηελ εηαηξεία «Ειιεληθό Κεληξηθό
Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» ελώ γηα ηελ ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηείηαη ε νκάδα
εξγαιείσλ/ππεξεζηώλ WEBEX από ηελ εηαηξεία Cisco Hellas SA.
Σεκεηώλεηαη όηη ε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα είλαη πξνζβάζηκε θαη ζηα αγγιηθά, ζηελ
ηζηνζειίδα https://axia.athexgroup.gr/en/home.
1.2. Οώο κπνξώ λα απνθηήζσ πξόζβαζε ζηε Δηαδηθηπαθή Οιαηθόξκα;
Γηα ηελ πξόζβαζε ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα απαηηείηαη ππνινγηζηήο ή θηλεηό
ηειέθσλν ηύπνπ smartphone ή tablet, κε εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζην
δηαδίθηπν (browser) θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην internet.
1.3. Οώο κπνξώ
Οιαηθόξκα;

λα

δεκηνπξγήζσ

ινγαξηαζκό

ζηελ

Δηαδηθηπαθή

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Μεηόρνπ ή ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηε
Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα απαηηείηαη ε έγθπξε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
(email) θαη ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ κεηόρνπ ή ηνπ ηπρόλ αληηπξνζώπνπ ηνπ.
1.4. η θάλσ αλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ Οιαηθόξκα δελ
αληηζηνηρνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ΡΑ;
Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ είζνδν ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα ηα άλσ ζηνηρεία πνπ
εηζάγεη ν Μέηνρνο δελ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην
Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ θαη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Τξάπεδα από ηελ Ειιεληθό
Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε., ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηώλ δηεπθόιπλζεο ειέγρνπ
ηαπηνπνίεζεο ησλ κεηόρσλ ζε γεληθέο ζπλειεύζεηο από απόζηαζε πνπ παξέρεη πξνο
ηηο εθδόηξηεο αλώλπκεο εηαηξείεο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο
Ειιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε., «Υπεξεζίεο δηεπθόιπλζεο ειέγρνπ
ηαπηνπνίεζεο κεηόρσλ ζε γεληθέο ζπλειεύζεηο από απόζηαζε & παξνρήο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ ηαπηόηεηαο δύν παξαγόλησλ (2-factor authentication) θαηά ηελ πξόζβαζε
ησλ επελδπηώλ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΕΛ.Κ.Α.Τ.», ν Μέηνρνο ζα πξέπεη λα
πξνβεί ζε ελεκέξσζε ή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ άλσ ζηνηρείσλ ηνπ κέζσ ηνπ
Φεηξηζηή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ην ινγαξηαζκό.
1.5. Οώο κπνξώ λα βεβαηώζσ όηη έρσ ζπλδεζεί κε επηηπρία ζηε
Δηαδηθηπαθή Οιαηθόξκα;
Οη Μέηνρνη πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε επηηπρία ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα, ζα
κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ζπλδέζκνπ (link) πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.
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1.6. η δηθαηώκαηα κπνξώ λα αζθήζσ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Οιαηθόξκαο;
Ελεξγνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο (Cisco Webex) κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ
(link) θαηά ηε έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νη Μέηνρνη ζα κπνξνύλ:
α) λα παξαθνινπζνύλ κε ειεθηξνληθά ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηε δηεμαγσγή ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο,
β) λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα απεπζύλνληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξνθνξηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ελώ ηαπηόρξνλα κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο
Πιαηθόξκαο ζα κπνξνύλ:
γ) λα ςεθίδνπλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη,
δ) λα ιακβάλνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπο.
Οη πξνζεζκίεο εληόο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα αζθνύληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Μεηόρσλ
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ζηνπο
παξόληεο Όξνπο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
ζα δηαηεζεί γηα ηελ ςεθνθνξία ζα αλαθνηλσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο.
1.7. Λπνξώ λα ζπκκεηάζρσ θαη λα ςεθίζσ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ
αληηπξνζώπνπ ζηε Γεληθή Ρπλέιεπζε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Οιαηθόξκαο;
Ναη, θάζε κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε
απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ.
Εηδηθώο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηόρνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ηεο 30εο Ινπλίνπ 2020 ή ηελ ηπρόλ Επαλαιεπηηθή απηήο, από απόζηαζε ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ν κέηνρνο ή ν ζεκαηνθύιαθάο ηνπ
κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη έλαλ (1) αληηπξόζσπν, ν δηνξηζκόο ηνπ νπνίνπ
απαηηείηαη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο (δειαδή ην αξγόηεξν
κέρξη ηηο 28.06.2020 θαη ώξα 11:00 π.κ.), κέζσ ηνπ «ΕΜΣΟΞΣ ΔΘΞΠΘΡΛΞΣ
ΑΜΘΟΠΞΡΦΟΞΣ
ΓΘΑ
ΗΜ
ΕΝ΄ΑΟΞΡΑΡΕΦΡ
ΡΣΛΛΕΞΤΗ
ΛΕΡΦ
ΗΚΕΔΘΑΡΙΕΥΗΡ ΡΗΜ ΑΙΘΙΗ Γ.Ρ.», πνπ είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ Δηθηύνπ
Καηαζηεκάησλ ηεο Τξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ζηελ δηεύζπλζε
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα θαη κε βάζε ηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αληηπξνζώπνπ, όπσο έρνπλ
δεισζεί ζην έληππν εθπξνζώπεζεο, δεκηνπξγείηαη από ηελ ξάπεδα
ινγαξηαζκόο ηνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, ν νπνίνο ζα
εηδνπνηεζεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ώζηε λα πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ ηνπ γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ κεηόρνπ ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
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1.8. Λπνξώ λα ζπκκεηάζρσ από απόζηαζε ζηελ ςεθνθνξία πξηλ ηε Γεληθή
Ρπλέιεπζε (επηζηνιηθή ςήθνο);
Ναη, νη κέηνρνη κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ, νη ίδηνη ή νη αληηπξόζσπνί ηνπο από
απόζηαζε ζηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία ζα
δηεμαρζεί πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ από απόζηαζε ζηελ ςεθνθνξία επί ησλ
ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ παξαθάησ:
1) είηε αζθώληαο ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο https://axia.athexgroup.gr ζηελ νπνία ζα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό θαη ζα έρνπλ εγγξαθεί επηηπρώο θαηά
ηα παξαπάλσ.
2) είηε ζπκπιεξώλνληαο θαη απνζηέιινληαο, ζύκθσλα κε ηα πεξηγξαθόκελα ζηελ
Πξόζθιεζε, ην «Έληππν Επηζηνιηθήο Χήθνπ», δηαζέζηκν κέζσ ηνπ Δηθηύνπ
Καηαζηεκάησλ ηεο Τξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ζηελ δηεύζπλζε
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies
Εηδηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηόρνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
κεηόρνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ ζηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ν κέηνρνο ή ν
ζεκαηνθύιαθάο ηνπ κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη έλαλ (1) αληηπξόζσπν, ν δηνξηζκόο
ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ
από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο (δειαδή ην
αξγόηεξν κέρξη ηηο 28.06.2020 θαη ώξα 11:00 π.κ.), κέζσ ηνπ «ΕΜΣΟΞΣ
ΔΘΞΠΘΡΛΞΣ ΑΜΘΟΠΞΡΦΟΞΣ ΓΘΑ ΗΜ ΕΝ΄ΑΟΞΡΑΡΕΦΡ ΥΗΦΞΦΞΠΘΑ
ΟΠΘΜ ΗΜ ΑΙΘΙΗ Γ.Ρ.», πνπ είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ Δηθηύνπ Καηαζηεκάησλ
ηεο
Τξάπεδαο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Τξάπεδαο ζηελ δηεύζπλζε
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα θαη κε βάζε ηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αληηπξνζώπνπ, όπσο έρνπλ
δεισζεί ζην έληππν εθπξνζώπεζεο, δεκηνπξγείηαη από ηελ Τξάπεδα ινγαξηαζκόο
ηνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ν νπνίνο ζα εηδνπνηεζεί κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ώζηε λα πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ
γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ κεηόρνπ ζύκθσλα κε ηα σο άλσ.
1.9. Λέρξη πόηε κπνξώ λα ςεθίζσ πξηλ ηε Γεληθή Ρπλέιεπζε;
Μέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ θαηά ηα αλσηέξσ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ππνινγίδνληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, κόλνλ εθόζνλ νη
ζρεηηθέο ςήθνη έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ Τξάπεδα ην αξγόηεξν κέρξη ηηο
29.06.2020 θαη ώξα 11:00 π.κ.
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2. Δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ρπλέιεπζε
2.1. Οόηε ζα μεθηλήζεη ε Γεληθή Ρπλέιεπζε ηηο εξγαζίεο ηεο;
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο
έλαξμήο ηεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σπλέιεπζεο ζηνπο Μεηόρνπο.
Κάζε Μέηνρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα παξαθνινπζεί νπζηαζηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα ςεθίδεη ειεθηξνληθά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη πξνβεί
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ ζηελ
Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα θαη ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ παξέρνληαη ζηελ Πξόζθιεζε.
2.2. Οώο θαη πόηε πξέπεη λα ζπλδεζώ ζηελ Δηαδηθηπαθή Οιαηθόξκα
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρσ ζηε Γεληθή Ρπλέιεπζε;
Οη Μέηνρνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα
ζπλδεζνύλ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο, πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη
λα δειώζνπλ όηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Μεηά ηε δήισζε ηεο πξόζεζεο ζπκκεηνρήο, ν Μέηνρνο ζα ιάβεη πξνζσπνπνηεκέλν
ελεκεξσηηθό κήλπκα κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ηνλ ζύλδεζκν (link) πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα ζπλδεζεί ζηελ ηειεδηάζθεςε (video conference) ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νη Μέηνρνη πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ εγθαίξσο κέζσ ηεο
Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο, δεθαπέληε ιεπηά (15΄) πξηλ από ηελ ώξα έλαξμεο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ Πξόζθιεζε θαη λα δειώζνπλ ηνλ
αξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κε ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε θαη ζα ςεθίζνπλ θαη, αλ επηζπκνύλ λα ηνλ ηξνπνπνηήζνπλ (πξνο ην
κηθξόηεξν).
2.3. Λπνξώ λα ζπκκεηάζρσ ζηα αγγιηθά;
Σεκεηώλεηαη όηη νη κέηνρνη πνπ ην επηζπκνύλ ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ζηα αγγιηθά κέζσ ηειεθώλνπ, ζύκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο
ζπκκεηνρήο πνπ ζα ηνπο απνζηαινύλ.
2.4. Αλ δελ ζπλδεζώ εγθαίξσο, ζα κπνξώ λα ςεθίζσ;
Όρη, κέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί εγθαίξσο ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο ησλ
εξγαζηώλ ηεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σπλέιεπζεο, δελ ζα πξνζκεηξεζνύλ ζηνπο
Μεηόρνπο πνπ παξίζηαληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δελ ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην
δηθαίσκα ςήθνπ ή λα ιάβνπλ ην ιόγν θαη λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε θαη ζα κπνξνύλ κόλν λα παξαθνινπζνύλ ηε δσληαλή ξνή ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο (video conference).
2.5. η ζα ζπκβεί αλ δελ έρσ δηνξίζεη αληηπξόζσπν ή εθπξόζσπν;
Μέηνρνη νη νπνίνη δελ έρνπλ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία δηνξηζκνύ ηνπ αληηπξνζώπνπ ή
εθπξνζώπνπ ηνπο (δει. ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο), θαη ζα έρνπλ σζηόζν ζπλδεζεί εγθαίξσο κέζσ ηεο
Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζύκθσλα κε
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ηα αλσηέξσ, ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εθηόο θαη αλ ε Γεληθή
Σπλέιεπζε αξλεζεί γηα ζπνπδαίν ιόγν θαη αηηηνινγήζεη ηελ άξλεζή ηεο απηή.
Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα πξνζκεηξεζνύλ ζηνπο Μεηόρνπο πνπ παξίζηαληαη ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζα κπνξνύλ κόλν λα παξαθνινπζνύλ ηε δσληαλή ξνή ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο (video conference).
2.6. Ονηα είλαη ηα δηθαηώκαηά κνπ αθνύ ζπλδεζώ εγθαίξσο θαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηππώζεηο;
Μέηνρνη πνπ έρνπλ ηεξήζεη ηηο αλσηέξσ δηαηππώζεηο θαη έρνπλ ζπλδεζεί εγθαίξσο
ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο:
(i) ζεσξείηαη όηη παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
(ii) ππνινγίδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απαξηίαο ησλ κεηόρσλ πνπ παξίζηαληαη ή
εθπξνζσπνύληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ ηνπ
εθδνζέληνο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο πνπ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεύεηαη
ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηνλ αξηζκό δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ δήισζαλ όηη ζα
εμαζθήζνπλ,
(iii) ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνύλ κε ειεθηξνληθά ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηε
δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο,
(iv) ζα δηθαηνύληαη λα ςεθίδνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαηά ην ρξνληθό ζεκείν πνπ
αλαθνηλώλεηαη από ηνλ Πξόεδξν,
(v) ζα κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα απεπζύλνληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε
πξνθνξηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο,
(vi) ζα ιακβάλνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπο.
2.7. Οώο ζα έρσ θαηαγξαθεί;
Τα νλόκαηα ησλ Μεηόρσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε ιίζηα ησλ
Μεηόρσλ πνπ παξίζηαληαη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε απηνπξνζώπσο ή κέζσ
αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη).
2.8. η ζα ζπκβεί αλ απνζπλδεζώ πξόσξα;
Οπνηαδήπνηε πξόσξε απνζύλδεζε ηνπ Μεηόρνπ πνπ είρε εγθαίξσο ζπλδεζεί
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ από ηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πξηλ από ην ηέινο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο, δελ επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο απαξηίαο ησλ Μεηόρσλ πνπ
είλαη παξόληεο ή εθπξνζσπνύληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά ην δηάζηεκα ζύλδεζήο
ηνπ.
O Μέηνρνο απηόο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί εθ λένπ ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα, λα
ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί γηα ην ππόινηπν κέξνο ηε Σπλέιεπζε θαη λα αζθεί όια ηα
δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ηνπ ειεθηξνληθά. Σε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο,
νη Μέηνρνη ζα κπνξνύλ κόλν λα παξαθνινπζνύλ ηε δσληαλή ξνή ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο (video conference).
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2.9. Οώο ζα κπνξώ λα ιάβσ ην ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο
Ρπλέιεπζεο;
Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ ηνλ ιόγν κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο
ηελ ώξα ηεο Σπλέιεπζεο ζα πξέπεη λα παηήζνπλ ην ζήκα πνπ ζα ππάξρεη ζηε δεμηά
κεξηά ηεο νζόλεο κε ην νπνίν ζα κπνξνύλ λα ζεθώζνπλ ρέξη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο,
όηαλ δνζεί ε ζρεηηθή δπλαηόηεηα.
2.10. Ρε πνην ζεκείν ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο ζα κπνξώ λα ςεθίζσ;
Οη Μέηνρνη ζα κπνξνύλ λα ςεθίδνπλ ειεθηξνληθά από ην ρξνληθό ζεκείν πνπ ν
Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα αλαγγείιεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ
ζπδεηήζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη κέρξη ην ρξνληθό ζεκείν
πνπ ζα αλαθνηλώζεη ζε εθείλν ην ζηάδην ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κπνξεί επίζεο θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ
επρέξεηα λα απνθαζίδεη όηη ε ςεθνθνξία ζα είλαη δπλαηή από ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο θαη κέρξη ην ρξνληθό ζεκείν πνπ ζα αλαγγείιεη ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο.
2.11. Λπνξώ λα ςεθίζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο αλ έρσ
ςεθίζεη ήδε;
Οη Μέηνρνη θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα, ζα δειώλνπλ ηνλ
αξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κε ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε θαη ζα ςεθίζνπλ θαη, αλ επηζπκνύλ ζα ηνλ ηξνπνπνηνύλ (πξνο ην
κηθξόηεξν).
Γηα ηνπο Μεηόρνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε (επηζηνιηθή
ςήθνο), ε ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα είλαη δπλαηή
απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ όξν
1.8. ηνπ παξόληνο θαη ζηελ Οξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο. Μεηά ην
ρξνληθό απηό ζεκείν, δελ ζα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή Μεηόρσλ ζε ςεθνθνξία επί
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
κε επηζηνιηθή ςήθν.
Μέηνρνη πνπ ςήθηζαλ εκπξόζεζκα θαηά ηα άλσ ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηε
δσληαλή ξνή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο (video conference).
2.12. Λπνξώ λα αλαθαιέζσ ηελ επηζηνιηθή ςήθν κνπ;
Μέηνρνη πνπ ςήθηζαλ εκπξόζεζκα θαηά ηα άλσ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε
επηζηνιηθή ςήθν ζα κπνξνύλ λα ηελ αλαθαιέζνπλ, θαηά ηηο αθόινπζεο δηαθξίζεηο:
α) εθόζνλ ςήθηζαλ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο
Πιαηθόξκαο, ζα κπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ ηελ ςήθν ηνπο κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο
Πιαηθόξκαο, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
β) εθόζνλ ςήθηζαλ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηελ απνζηνιή ζηελ Τξάπεδα
ηνπ «Εληύπνπ Επηζηνιηθήο Χήθνπ», ζα κπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ ηελ ςήθν ηνπο κε
ηνλ ίδην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηελ ππέβαιιαλ, ην αξγόηεξν κέρξη κία (1) ώξα πξηλ
από ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο.

7

Οη αλσηέξσ Μέηνρνη εθόζνλ ην επηζπκνύλ, ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ
απηνπξνζώπσο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ππό ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο.
3. Επηβεβαίσζε ςήθνπ θαη απνηειέζκαηα ςεθνθνξίαο
3.1. Σπέβαια ηελ ςήθν κνπ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Οιαηθόξκαο. Λπνξώ
λα ηελ αλαθαιέζσ;
Όρη, ε ππνβνιή ηεο ςήθνπ ηνπ Μεηόρνπ κέζσ ηηο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο είλαη
νξηζηηθή θαη δελ αλαθαιείηαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδόκελσλ ζην παξόλ.
3.2. Θα ιάβσ επηβεβαίσζε ηεο ςήθνπ κνπ;
Ναη, θάζε Μέηνρνο πνπ ςήθηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
επηζηνιηθήο ςήθνπ) ζα ιακβάλεη από ηελ «Ειιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ
Α.Ε.» επηβεβαίσζε θαηαγξαθήο ηεο ςήθνπ ηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο κεηά ηε ιήμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
3.3. η ζα ζπκβεί αλ δελ αζθήζσ ηα δεισκέλα δηθαηώκαηα ςήθνπ κνπ;
Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ςεθνθνξία δελ εμαζθεζνύλ από ην Μέηνρν πιήξσο ηα
δηθαηώκαηα ςήθνπ γηα ηα νπνία δήισζε όηη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
κεηά ηε ιήμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζα ιακβάλεη σο άλσ επηβεβαίσζε από ηελ
«Ειιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» όπνπ ηα ππνιεηπόκελα δηθαηώκαηα ζα
ζεκεηώλνληαη σο «ΑΠΟΦΗ».
3.4. Θα ελεκεξσζώ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο;
Τα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Τξάπεδαο ζύκθσλα κε ην λόκν.
4. ερληθή ππνδνκή
Η Τξάπεδα δηαζθαιίδεη, ζηνλ εύινγν δπλαηό βαζκό, όηη ε ηερληθή ππνδνκή γηα ηε
δηεμαγσγή θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμ απνζηάζεσο Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ζσζηή,
αζθαιήο θαη πξνζβάζηκε ζηνπο Μεηόρνπο κε ζπκβαηέο ζπζθεπέο.
Η Τξάπεδα ζα ζπλεξγαζηεί θαη ζα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ αμηόπηζησλ Τξίησλ
Παξόρσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
4.1. η θίλδπλνη ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο Γεληθήο
Ρπλέιεπζεο;
Οη Μέηνρνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ζα ππάξρνπλ πάληα νξηζκέλνη ελαπνκέλνληεο
θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμ απνζηάζεσο
Γεληθέο Σπλειεύζεηο.
Η Τξάπεδα, κέζσ ησλ Τξίησλ Παξόρσλ, ιακβάλεη όια ηα κέηξα, ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά, θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ζην κέγηζην
δπλαηό βαζκό ην ζπλερέο θαη απξόζθνπην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαδηθηπαθήο
Πιαηθόξκαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηειεδηάζθεςεο, ώζηε νη ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη
κέζσ απηήο λα είλαη δηαζέζηκεο ζπλερώο θαη αδηαιείπησο θαη λα απνθξίλνληαη ζε
απνδεθηνύο ρξόλνπο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο Μεηόρνπο κε ζπκβαηέο ζπζθεπέο.
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Ψζηόζν, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ εθαξκνγώλ web, ε Τξάπεδα θαη νη
Τξίηνη Πάξνρνη, δελ κπνξνύλ λα εγγπεζνύλ ηελ απόιπηε πιεξόηεηα, νξζόηεηα ή
ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκα ζε ηκήκα ή ζην
ζύλνιν ηνπ δηαδηθηύνπ, ή λα απνθξίλνληαη κε δηαιείςεηο, ή, ηέινο, λα απνθξίλνληαη
ζε ρξόλνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ ζπλήζνπο. Σε πεξηπηώζεηο όπσο νη παξαπάλσ, ε
Τξάπεδα θαη νη Τξίηνη Πάξνρνη ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όκσο πέξαλ ηνύηνπ, ε Τξάπεδα θαη νη Τξίηνη
Πάξνρνη δελ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ππεύζπλνη ή λα θαηαζηνύλ λνκηθά ππόινγνη γηα
ηε δηαζεζηκόηεηα ή ην ρξόλν απόθξηζήο ηνπο.
4.2. η κέηξα πξέπεη λα ιάβσ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ;
Σπληζηάηαη νη Μέηνρνη λα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν πξνζηαζίαο ηεο αθεξαηόηεηαο θαη
αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ηνπο ζπζηεκάησλ, πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, έηζη ώζηε
λα πξνζηαηεύνληαη επαξθώο ηα δεδνκέλα πξόζβαζεο θαη ηα δεδνκέλα ρξήζεο ηεο
Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο, πνπ απνζεθεύνληαη ζηα ηνπηθά κέζα απνζήθεπζεο ησλ
ζπζθεπώλ ησλ Μεηόρσλ, θνξεηώλ ή κε.
Τπρόλ αζηνρία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Μεηόρσλ ή δηαξξνή δεδνκέλσλ ζύλδεζεο ή
ρξήζεο έλεθα παξείζθξεζεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ
Μεηόρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαηά ηνπο
παξόληεο όξνπο, δελ ζπληζηά γεγνλόο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθή ζπλζήθε, νύηε
ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε επζύλε ηεο Τξάπεδαο γηα ηε δεκία πνπ πηζαλόλ ππνζηεί ν
Μέηνρνο.
Επίζεο ν Μέηνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηνλ πξνζσπηθό ηνπ εμνπιηζκό κε
ηα εθάζηνηε απαξαίηεηα ηερληθά κέζα, ηα νπνία ζα ηνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε
ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα.
4.3. η πξέπεη λα δηαζθαιίζσ πξηλ ηε Γεληθή Ρπλέιεπζε;
Οη Μέηνρνη νθείινπλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο,
λα ειέγμνπλ ηε ζύλδεζή ηνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ όηη έρνπλ πξόζβαζε ζηε
Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα θαη έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζσζηά θαη παξακεηξνπνηήζεη ηελ
εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο (Cisco Webex).
Η Τξάπεδα έρεη δηαζθαιίζεη κέζσ ησλ Τξίησλ Παξόρσλ ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηεο
ηερληθήο ππνδνκήο γηα ηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο
Μεηόρνπο λα ειέγρνπλ ηελ πξόζβαζή ηνπο θαη λα επαιεζεύνπλ όηη κπνξνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ νπζηαζηηθά ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε.
4.4. Θα ππάξρεη γξακκή ππνζηήξημεο;
Ναη, ε Τξάπεδα ζα δηαηεξεί επίζεο γξακκή ηερληθήο ππνζηήξημεο (helpdesk),
δηαζέζηκε γηα ηνπο Μεηόρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη γηα
πξόζβαζε δνθηκήο ζηε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα.
Γηα ηπρόλ εξσηήζεηο θαη νδεγίεο, νη κέηνρνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ
Υπνδηεύζπλζε Δηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Μεηνρνινγίνπ θαη Μεηόρσλ ΕΤΕ κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή
ηειεθσληθά ζηνπο αξηζκνύο 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422,
2103343417 θαη 2103343411 (θαζεκεξηλά κεηαμύ 9:00 θαη 17:00).
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Mέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα ιεηηνπξγεί help desk γηα
ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ππνζηήξημεο ζηνπο κεηόρνπο θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο
ηνπο ζην ηει. 210 3366120 ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε
AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.
4.5. Λπνξώ λα εηδνπνηήζσ ηελ ξάπεδα γηα ηπρόλ απνηπρία ηεο ηερληθήο
ππνδνκήο;
Ναη, νη Μέηνρνη κπνξνύλ λα ελεκεξώζνπλ ηελ Τξάπεδα γηα ηπρόλ απνηπρία ηεο
ηερληθήο ππνδνκήο κέζσ ηεο γξακκήο ηερληθήο ππνζηήξημεο.
Οπνηαδήπνηε απνηπρία ή έιιεηςε ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ Μεηόρνπ, ην ινγηζκηθό,
ππνδνκή δηθηύνπ, δηαθνκηζηέο, ζύλδεζε ζην Δηαδίθηπν ή ηειέθσλν, εμνπιηζκό
βίληεν ή θσλήο, δηαθνπή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νπνηνλδήπνηε ηύπν κεραληθήο βιάβεο
θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ή παξόκνηα ζπκβάληα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ (ην νπνίν
πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε, πεηξαηεία, επίζεζε απόξξηςεο
ππεξεζηώλ, άξλεζε πξόζβαζεο, ηπρόλ απνηπρία ή εηζβνιή πνπ πξνθύπηεη ηελ θινπή
ή παξάλνκε ππνθινπή θσδηθνύ πξόζβαζεο ή θσδηθνύ πξόζβαζεο δηθηύνπ θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεζε), πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηξέςεη ηελ εμ απνζηάζεσο
ζπκκεηνρή ηνπ Μεηόρνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη ζηελ
απνθιεηζηηθή ζθαίξα επζύλεο ηνπ Μεηόρνπ.
Η αδπλακία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ Μεηόρσλ λα παξαθνινπζνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ή λα ςεθίδνπλ ειεθηξνληθά θαηά ηε δηάξθεηα (νπνηνπδήπνηε
κέξνπο) ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξόηεηα ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία δηεμάγεηαη ζε απηή.
4.6. η ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε ηπρόλ απνηπρίαο ηεο ηερλνινγηθήο
ππνδνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο;
Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πεξηέιζεη ζε γλώζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νπνηαδήπνηε απνηπρία ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο
πνπ ηπρόλ έρεη ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ε νπνία
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ελεκεξώλεη ηνπο Μεηόρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηά ηελ απόιπηε
δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ πηζαλό αληίθηππν ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εάλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζα πξέπεη λα
αλαβιεζεί ή δηαθνπεί ιόγσ απηήο ηεο απνηπρίαο ή λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηώλ ηεο ρσξίο ηε δπλαηόηεηα νξηζκέλσλ Μεηόρσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ή/θαη λα
ςεθίζνπλ ή/θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ε Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα ή ε
εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο, δελ επηηξέπεη πιένλ ζε όινπο (ή κέξνο) ησλ Μεηόρσλ λα
παξαθνινπζνύλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, λα ςεθίδνπλ ειεθηξνληθά
θαηά ηε δηάξθεηα (νπνηνπδήπνηε κέξνπο) ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα ππνβάιινπλ
εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, ηόηε ν Πξόεδξνο κπνξεί, θαηά ηελ απόιπηε
δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, λα ζπλερίζεη, λα δηαθόςεη, λα αλαβάιιεη ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε, λα αιιάμεη ηε ζεηξά ζπδήηεζεο ή/θαη ιήςεο απνθάζεσο επί ησλ ζεκάησλ
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ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή λα πξνρσξήζεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ρσξίο ηε
δπλαηόηεηα γηα νξηζκέλνπο ή όινπο ηνπο Μεηόρνπο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ εμ
απνζηάζεσο Γεληθή Σπλέιεπζε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο θαη ηεο
εθαξκνγήο ηειεδηάζθεςεο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε Σπλέιεπζε θαη / ή λα ςεθίζνπλ
ειεθηξνληθά θαηά ηε δηάξθεηα (νπνηνπδήπνηε κέξνπο) ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Ο
Πξόεδξνο ηεο Σπλέιεπζεο θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε απηή ζην κέηξν ηνπ εύινγνπ
δπλαηνύ ζηνπο Μεηόρνπο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Εάλ ν Πξόεδξνο ηεο Σπλέιεπζεο απνθαζίζεη λα δηαθόςεη ή λα αλαβάιιεη ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ηόηε όιε ε δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο ή αλαβνιήο θαη νη ηπρόλ απνθάζεηο πνπ
έρνπλ ιεθζεί επί ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα είλαη έγθπξεο.
5. Επηθνηλσλία
Γηα ηπρόλ εξσηήζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξόληεο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο,
νη κέηνρνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Υπνδηεύζπλζε Δηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ
Μεηνρνινγίνπ θαη Μεηόρσλ ΕΤΕ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε
GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή ηειεθσληθά ζηνπο αξηζκνύο 2103343460,
2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 θαη 2103343411 (θαζεκεξηλά
κεηαμύ 9:00 θαη 17:00).
Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο Μεηόρνπο θαη
ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε Μεηόρσλ
(helpdesk)
κέζσ
email
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr ή ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκό +30 210
33.66.120.
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Οαξάξηεκα - Ξξηζκνί
ξάπεδα ζεκαίλεη ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Εζληθή
Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ΑΕ»
Γεληθή Ρπλέιεπζε ζεκαίλεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο αλώλπκεο
ηξαπεδηθήο εηαηξείαο «Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ΑΕ» ε νπνία ζα δηεμαρζεί από
απόζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηειεδηάζθεςε θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ,
ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο, ππό ηνπο όξνπο
ησλ άξζξσλ 125 θαη 126 ηνπ λ. 4548/2018
Δηαδηθηπαθή
πιαηθόξκα
ζεκαίλεη
ηε
δηαδηθηπαθή
πιαηθόξκα
https://axia.athexgroup.gr/ πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ηνλ Όκηιν Ειιεληθά
Φξεκαηηζηήξηα Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ Α.Ε. θαη δηαηίζεηαη από ηελ εηαηξεία «Ειιεληθό
Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηεμαγσγήο Γεληθώλ
Σπλειεύζεσλ ζε εθδόηξηεο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από απόζηαζε ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ηειεδηάζθεςεο ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηόρσλ
Εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο/ηειεδηάζθεςε ζεκαίλεη ηελ νκάδα εξγαιείσλ/
ππεξεζηώλ WEBEX πνπ δηαηίζεηαη από ηελ εηαηξεία Cisco Hellas SA, κέζσ ηεο νπνίαο
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηειεδηάζθεςεο (video conference)
Επηζηνιηθή ςήθνο ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηόρσλ από απόζηαζε ζηελ
ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε
Λέηνρνο ηεο ξάπεδαο ζεκαίλεη, ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν
εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ηεο Τξάπεδαο ζηα αξρεία ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ
(Σ.Α.Τ.) πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία Ειιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» (ε
νπνία είλαη ην Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηξώνπ θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ Ν. 4548/2018) θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο
(5εο) εκέξαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο»), δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 25εο
Ινπλίνπ 2020, θαη έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, ηνπο αληηπξνζώπνπο απηώλ, θαζώο θαη ηνπο
εθπξνζώπνπο Μεηόρσλ ή άιισο αζθνύλησλ ην δηθαίσκα ςήθνπ εθπξνζσπώληαο
λνκηθά πξόζσπα
Όξνη εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο ζεκαίλεη ηνπο παξόληεο όξνπο θαη
πξνϋπνζέζεηο
Οξόεδξνο ηεο Γεληθήο Ρπλέιεπζεο ζεκαίλεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
πνπ ζα δηεμαρζεί από απόζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηειεδηάζθεςε θαη κε ρξήζε
ειεθηξνληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο
ηεο
ξίηνη Οάξνρνη ζεκαίλεη ηηο εηαηξείεο «Ειιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.»
πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη «Cisco Hellas SA» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο.
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