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Η κα. Anne Marion-Bouchacourt (γεννηθείσα το 1958) διορίστηκε ως Μη
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΤΕ τον Απρίλιο 2020.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας της, κατείχε πολλές θέσεις
αποκομίζοντας εξειδίκευση σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό και η
κουλτούρα, η λογιστική και η ελεγκτική, διαθέτοντας αξιοσημείωτη εμπειρία
στη στρατηγική, την οργάνωση και τον εταιρικό μετασχηματισμό. Η κα.
Bouchacourt διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και έχει
διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και εταιρείες. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί ως ανώτερο στέλεχος
στον όμιλο της Societe Generale για περισσότερα από 15 έτη, και συγκεκριμένα
ως Chief Country Officer του Ομίλου για την Κίνα (2012 – 2018), ως Ανώτερη
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Εταιρικού Ανθρωπίνου Δυναμικού (2006 – 2012),
και εργάστηκε επίσης ως ελεγκτής (1981 – 1986) και ως σύμβουλος (1986 –
1999) στην PricewaterhouseCoopers (PwC), και διορίστηκε Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών στην PwC, ενώ ταυτόχρονα ήταν σύμβουλος
στρατηγικής και οργάνωσης στην Solving International (2002 – 2004) και την
Gemini Consulting (1999 – 2002). Η κα. Bouchacourt κατέχει τη θέση της
Προέδρου της Societe Generale Private Banking της Ελβετίας και επίσης τις
θέσεις της Country Head του Ομίλου Societe Generale για την Ελβετία και της
Διευθύνουσας Συμβούλου της Societe Generale της Ζυρίχης, του Μη
Εκτελεστικού Μέλους της Credit du Nord, καθώς επίσης και του Μη
Εκτελεστικού Μέλους της Ipsos, στην οποία επίσης είναι Πρόεδρος της
Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών. Επίσης, είναι Πρόεδρος του
«Conseillers du Commerce extérieur de la France (Ελβετία)» και Μέλος του ΔΣ
της «Association des banques étrangères en Suisse».
Η κα. Bouchacourt αποφοίτησε από την École Supérieure de Commerce του
Παρισιού (ESCP), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το
πανεπιστήμιο Paris Dauphine και Ορκωτός Λογιστής.
Η κα. Bouchacourt είναι μία εξαιρετικά έμπειρη επαγγελματίας, με σημαντική
σταδιοδρομία στην ανώτερη διοίκηση και το ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων.
Διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με
έμφαση σε θέματα ηθικής και κουλτούρας, ενώ έχει εμπειρία σε θέσεις σε
άλλα ΔΣ, όπου μάλιστα διαχειριζόταν τεράστιο εργατικό δυναμικό σε πολλές
χώρες. Οι εξαιρετικές γνώσεις της στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης
καθώς και η μοναδική εμπειρία που διαθέτει στη στρατηγική ανθρωπίνου
δυναμικού και στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών
του ανθρωπίνου δυναμικού σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση των
στρατηγικών διαδικασιών, έχουν ενισχύσει σημαντικά το ΔΣ.
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Η κα. Bouchacourt έχει συμβάλλει καταλυτικά στις εργασίες του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, και αναμένεται να συνεχίσει σε αυτή την
κατεύθυνση, συμπληρώνοντας έτσι τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.
Με βάση τη διενέργεια αξιολόγησης, η κα. Bouchacourt πληροί τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και καταλληλότητας τα οποία προβλέπονται από το
κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και
συγκεκριμένα πληροί τα εξής κριτήρια:
✓ τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το κανονιστικό και
εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας μελών ΔΣ,
κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ),
και το ασυμβίβαστο μελών ΔΣ,
✓ επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία,
✓ φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
✓ ανεξάρτητη βούληση και μη σύγκρουση συμφερόντων,
✓ διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της,
καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για διάθεση χρόνου,
✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την εκλογή της
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
✓ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το ελληνικό
νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα από το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (σε
ισχύ από 17.7.2021), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και τη
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162, όπως ισχύουν, ώστε να
προταθεί ως υποψήφια για Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και
✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
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