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Ο κ. Wietze Reehoorn (γεννηθείς το 1962) διορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ τον Ιούλιο 2019. Ο κ. Reehoorn κατέχει σημαντική
εμπειρία ως ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, και έχει υπηρετήσει σε ανώτερες
διευθυντικές θέσεις σε μια από τις σημαντικότερες τράπεζες διεθνώς. Σήμερα,
ο κ. Reehoorn είναι Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της MUFG Bank
(Europe) N.V. (MBE) και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Anthos Private
Wealth Management B.V. Επίσης, διατηρεί τις παρακάτω θέσεις: μέλος του
Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του
Rijksuniversiteit Groningen, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Stichting
Topsport Community, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Μουσείου Frans
Hals, μέλος του ΔΣ της ABE Bonnema Stichting, και μέλος του ΔΣ του Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der Wetencchappen. Στο παρελθόν, ο κ. Reehoorn
κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του
Ομίλου IFN. Ο κ. Reehoorn ήταν μέλος της ABN Amro για πάνω από 30 χρόνια,
όπου μεταξύ άλλων ήταν μέλος του ΔΣ τα τελευταία 8 έτη (2010-2017)
κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων και του
Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής/ Εταιρικής Ανάπτυξης/Σχέσεων με τους
Επενδυτές/ Οικονομικών Υποθέσεων, και είχε ηγετικό ρόλο στη συγχώνευση
της ABN Amro με την Fortis. Με τη μακρόχρονη σταδιοδρομία του, προσφέρει
σημαντική εμπειρογνωσία στη διαχείριση κινδύνων, τη χάραξη στρατηγικής,
και την εταιρική διακυβέρνηση.
Ο κ. Reehoorn είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, από
το Rijksuniversiteit Groningen.
Ο κ. Reehoorn κατέχει σημαντική εμπειρία ως ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, και
έχει υπηρετήσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε μια από τις
σημαντικότερες τράπεζες διεθνώς. Η εμπειρία του κ. Reehoorn στους τομείς
της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Κινδύνων, και της Εταιρικής Τραπεζικής
βοήθησε καταλυτικά το ΔΣ σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, ενώ η σημαντική
συνολική του εμπειρία στη διεθνή τραπεζική συνέβαλε σημαντικά στις
εργασίες του ΔΣ.
Ο κ. Reehoorn 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, ο κ. Reehoorn πληροί τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και καταλληλότητας που προβλέπονται από το κανονιστικό
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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 του,
καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για διάθεση χρόνου,
✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την εκλογή του
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 υποψήφιος για Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και
✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
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