ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
ΤΘΣ 27θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν
για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2012
(1.1.2012 – 31.12.2012).

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο (“Δ..”) προτείνει τθν ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ..
επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ ΕΣΕ για τθ χριςθ
2012, κακϊσ και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, οι οποίεσ
εγκρίκθκαν από το Δ.. ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 27 Μαρτίου 2013.
Οι εκκζςεισ αυτζσ είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ:
http://www.nbg.gr/wps/portal/el/THE-GROUP/Investor-Relations/Financial-Information

2.

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2012 (1.1.2012-31.12.2012).

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων
τθσ χριςεωσ 2012 τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
αποτελοφνται από τθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων,
τθν Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων, τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
και Σράπεηασ, τθν Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν κακϊσ και τισ θμειϊςεισ επί των
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το Δ.. ςτισ 27
Μαρτίου 2013 και είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ:
http://www.nbg.gr/wps/portal/el/THE-GROUP/Investor-Relations/Financial-Information
τθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ βρίςκονται επίςθσ το Δελτίο Σφπου και θ Παρουςίαςθ που
ςυνόδευςαν τθν ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Χριςεωσ 2012.
Σα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ ΕΣΕ για το 2012 ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
Κακαρζσ ηθμίεσ €2.139 εκατ. λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ τίτλων
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (PSI) και των υψθλϊν προβλζψεων ζναντι επιςφαλειϊν και τθ
μείωςθ των κακαρϊν επιτοκιακϊν εςόδων, λόγω του αυξθμζνου κόςτουσ
χρθματοδότθςθσ από το μθχανιςμό παροχισ ζκτακτθσ ρευςτότθτασ (ELA), αλλά και τθσ
μείωςθσ των επιτοκίων.
Δραςτικι μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν ςε επίπεδο Ομίλου κατά 8,1% ςε ςχζςθ με
το 2011, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν ςτθν Ελλάδα και ςτθ ΝΑ
Ευρϊπθ κατά 8,6% και 8,2% αντίςτοιχα για τθν ίδια περίοδο, ενιςχφοντασ τθν τάςθ των
προθγουμζνων ετϊν
Διενζργεια προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ, ςε επίπεδο Ομίλου, φψουσ
€2.532 εκατ. (+15,9% ςε ςχζςθ με το 2011) αντικατοπτρίηοντασ τθ ςθμαντικι αφξθςθ των
επιςφαλειϊν ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ φφεςθσ και τθ
ςυντθρθτικι πολιτικι προβλζψεων τθσ Σράπεηασ

Δάνεια προσ κατακζςεισ του Ομίλου ςτο 107% και ςτθν Ελλάδα ςτο 99%. θμαντικι
ειςροι εγχωρίων κατακζςεων τθσ ΕΣΕ μετά τον Ιοφνιο του 2012 ςαν αποτζλεςμα τθσ
άρςθσ τθσ πολιτικισ αβεβαιότθτασ και τθσ απομάκρυνςθσ του κινδφνου εξόδου τθσ
χϊρασ από το Ευρϊ, φαινόμενο που ςυνεχίηεται και το 2013

Finansbank: κακαρά κζρδθ ςτα €668 εκατ., 16% αφξθςθ χορθγιςεων και 20% αφξθςθ
κατακζςεων ςε ετιςια βάςθ
ΝΑ Ευρϊπθ: κζρδθ προ προβλζψεων ςτα €118 εκατ.
υνολικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ Ομίλου ςτο 9,0% μετά τθν εγγυθμζνθ από το
Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ κεφαλαιακι ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν Σραπεηϊν.
Θ Διοίκθςθ κζτει τουσ ςτόχουσ για το επόμενο ζτοσ ωσ εξισ:
Σα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για το 2012
αντικατοπτρίηουν τισ επιπτϊςεισ από το PSI, που επθρζαςε όλο το πιςτωτικό ςφςτθμα
αλλά κυρίωσ τθν ΕΣΕ, δεδομζνου ότι λόγω τθσ υπερβάλουςασ ρευςτότθτάσ τθσ
κατείχε το μεγαλφτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Σαυτόχρονα, θ
ΕΣΕ κα επιβαρυνκεί με απϊλεια δυνθτικϊν μελλοντικϊν εςόδων λόγω τθσ
ςυμμετοχισ τθσ ςτο πρόγραμμα επαναγοράσ Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Περαιτζρω, αντικατοπτρίηουν τθ δφςκολθ μακροοικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία
βρζκθκε θ χϊρα και τισ ζντονεσ πιζςεισ που δζχτθκε το τραπεηικό ςφςτθμα ςε όλο το
φάςμα των εργαςιϊν.
Εντοφτοισ, αρχίηει να γίνεται ορατι θ βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, γεγονόσ
που υποδθλϊνει τθν πεποίκθςθ ότι θ Ελλάδα ζχει επιτφχει ςθμαντικι πρόοδο ςτθν
προςπάκεια να καταςτεί πιο ανταγωνιςτικι και να επιτφχει βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Παράλλθλα με τθν πρόοδο μιασ ςειράσ μακροοικονομικϊν μεγεκϊν, ςτον τραπεηικό
κλάδο παρατθροφμε τθ ςταδιακι αλλά ςτακερι επιςτροφι των κατακζςεων και τθ
ςχετικι βελτίωςθ τθσ δθμιουργίασ επιςφαλειϊν ςτο δανειακό χαρτοφυλάκίο. Εν
γζνει, θ οργανικι κερδοφορία των τραπεηϊν δείχνει πλζον ςαφι ςθμάδια
ςτακεροποίθςθσ.
H Εκνικι ςυνεχίηει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςθ
τθσ κερδοφορίασ τθσ και του ιςολογιςμοφ τθσ. υγκεκριμζνα, ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ
πρόοδο ςτθν παραγωγικότθτα μειϊνοντασ τα λειτουργικά τθσ ζξοδα κατά περίπου
25% από τθν αρχι τθσ κρίςθσ, και εφαρμόηει πρωτοβουλίεσ για επιπλζον ςθμαντικζσ
περικοπζσ. Επίςθσ, θ ΕΣΕ ζχει δρομολογιςει ςειρά ενεργειϊν που αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ τθσ επάρκειασ. Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι θ Εκνικι
διακζτει ςιμερα ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, όςον αφορά τθ ρευςτότθτα, κακϊσ ο
δείκτθσ δάνεια προσ κατακζςεισ διαμορφϊνεται ςτο 95% ςτθν Ελλάδα με κακοδικι
τάςθ. Σζλοσ, ο υγιισ ιςολογιςμόσ τθσ Εκνικισ αποτελεί το εχζγγυο για τθν περαιτζρω
αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ από διατθριςιμεσ και επαναλαμβανόμενεσ πθγζσ.
Επίςθσ, υλοποιιςαμε ςχζδιο για τθν άμεςθ και ενεργθτικι διαχείριςθ των πιςτωτικϊν
τίτλων του πακθτικοφ με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ.
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποκατάςταςθσ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ του
Ομίλου είναι θ πρόκλθςθ ςτθν οποία καλοφμεκα να ανταπεξζλκουμε το αμζςωσ
επόμενο διάςτθμα.

3.

Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και
τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Προτείνεται θ απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ελεγκτϊν από
κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2012, και ειδικότερα ωσ προσ:
Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ: κ.κ. Γεϊργιο Ηανιά, Αλζξανδρο
Σουρκολιά, Βαςίλειο Ράπανο, Απόςτολο Σαμβακάκθ, Πζτρο Χριςτοδοφλο, Άνκιμο
Θωμόπουλο, Λεωνίδα Θεόκλθτο, Ιωάννθ Γιαννίδθ, Ευκφμιο Κατςίκα, ταφρο Κοφκο, Αβραάμ
Σριανταφυλλίδθ, Ιωάννθ Παναγόπουλο, εβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ Ιωαννίνων κ.
Θεόκλθτο, τζφανο Βαβαλίδθ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου – Μπενοποφλου, Πζτρο
αμπατακάκθ, Μαρία Φραγκίςτα, πυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Αλζξανδροσ Μακρίδθσ,
Χαράλαμπο Μάκκα.
Σουσ ορκωτoφσ ελεγκτζσ τθσ Σράπεηασ: κ.κ. Εμμανουιλ Πθλείδθ και κυρία Beate Randulf.

4.

Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2012, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ρροςδιοριςμόσ
αμοιβϊν του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, του
Αναπλθρωτοφ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ
Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2014. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2012, ωσ μελϊν
των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Αμοιβϊν, Διαχείριςθσ Κινδφνων και Στρατθγικισ και προςδιοριςμόσ
αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2014.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Προτείνεται να εγκρικοφν οι καταβλθκείςεσ κατά τθ διάρκεια του 2012 κακαρζσ αμοιβζσ
(μετά τισ τυχόν κρατιςεισ για αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φόρο ειςοδιματοσ) ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνολικοφ ποςοφ €1.285 χιλ. ωσ ακολοφκωσ:
Αμοιβζσ για το ζτοσ 2012
Δ.Σ. & Επιτροπζσ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ακακάριςτεσ
αμοιβζσ

Εξαρτθμζνθ εργαςία

κακαρζσ
αμοιβζσ

ακακάριςτεσ
αμοιβζσ

κακαρζσ
αμοιβζσ

Γεϊργιοσ Ηανιάσ

39.000

24.882

150.640

90.796

Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ

27.000

17.226

329.480

183.246

Βαςίλειοσ Ράπανοσ

27.000

17.226

183.217

108.089

Απόςτολοσ Σαμβακάκθσ

18.000

11.484

184.030

104.487

Πζτροσ Χριςτοδοφλου

18.000

11.484

167.874

99.463

Άνκιμοσ Θωμόπουλοσ

15.750

10.049

184.342

106.828

Λεωνίδασ Θεόκλθτοσ

9.000

5.742

185.314

106.895

Ιωάννθσ Γιαννίδθσ

27.000

17.226

50.955

30.418

Ευκφμιοσ Κατςίκασ

9.750

6.221

57.987

31.994

-

-

89.993

48.266

Αβραάμ Σριανταφυλλίδθσ

8.250

5.264

6.553

3.719

Ιωάννθσ Παναγόπουλοσ
εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ
Ιωαννίνων κ. Θεόκλθτοσ

8.250

5.264

91.713

46.915

36.000

22.968

-

-

τζφανοσ Βαβαλίδθσ
Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου –
Μπενοποφλου

45.000

28.710

-

-

45.000

28.710

-

-

Πζτροσ αμπατακάκθσ

45.000

28.710

-

-

ταφροσ Κοφκοσ

Μαρία Φραγκίςτα

36.000

22.968

-

-

πυρίδων Θεοδωρόπουλοσ

36.000

22.968

-

-

Αλζξανδροσ Μακρίδθσ

28.500

18.183

-

-

Χαράλαμποσ Μάκκασ

28.500

18.183

-

-

507.000

323.468

1.682.098

961.116

Επιπλζον, προτείνεται να εγκρικοφν οι καταβλθκείςεσ κατά τθ διάρκεια του 2012
αποηθμιϊςεισ που καταβλικθκαν ςτουσ κ.κ. Β. Ράπανο, Α. Σαμβακάκθ και Λ. Θεόκλθτο,
ςυνολικοφ κακαροφ ποςοφ (μετά τισ κρατιςεισ για τουσ ςχετικοφσ φόρουσ) €739 χιλ., λόγω
λφςθσ τθσ ςυμβάςεϊσ τουσ ωσ ακολοφκωσ:

Μεικτό ποςό
332.317
331.504
318.895
982.716

Ράπανοσ Βαςίλειοσ
Σαμβακάκθσ Απόςτολοσ
Θεόκλθτοσ Λεωνίδασ
Σφνολο

Κακαρό ποςό
248.422
249.553
240.726
738.701

Για το ζτοσ 2013 προτείνονται οι παρακάτω προχπολογιηόμενεσ κακαρζσ αμοιβζσ (μετά τισ
τυχόν κρατιςεισ για αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φόρο ειςοδιματοσ) προσ τα μζλθ Δ..
αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Δ.. και ςε Επιτροπζσ, κακϊσ και με τθν εξαρτθμζνθ
εργαςία, ςυνολικοφ ποςοφ €834 χιλ., ωσ ακολοφκωσ:
Ρροχπολογιηόμενεσ αμοιβζσ για το ζτοσ 2013
Δ.Σ. & Επιτροπζσ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ακακάριςτεσ
αμοιβζσ

Εξαρτθμζνθ εργαςία

κακαρζσ
αμοιβζσ

ακακάριςτεσ
αμοιβζσ

κακαρζσ
αμοιβζσ

Γεϊργιοσ Ηανιάσ

54.000

31.752

267.134

145.570

Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ

36.000

21.168

267.134

146.339

Πζτροσ Χριςτοδοφλου

36.000

21.168

261.899

142.611

Ιωάννθσ Γιαννίδθσ

27.000

15.876

55.558

31.422

Ευκφμιοσ Κατςίκασ

18.000

10.584

54.510

29.063

-

-

83.070

42.793

9.000

5.292

-

-

τζφανοσ Βαβαλίδθσ
Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου –
Μπενοποφλου

45.000

26.460

-

-

45.000

26.460

-

-

Πζτροσ αμπατακάκθσ

45.000

26.460

-

-

Μαρία Φραγκίςτα

36.000

21.168

-

-

πυρίδων Θεοδωρόπουλοσ

36.000

21.168

-

-

Αλζξανδροσ Μακρίδθσ

36.000

21.168

-

-

ταφροσ Κοφκοσ
εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Ιωαννίνων κ.
Θεόκλθτοσ (παραιτικθκε τον Απρίλιο 2013)

Χαράλαμποσ Μάκκασ
Ενδεχόμενο πρόςκετο μζλοσ ςε
αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ

54.000

31.752

-

-

27.000

15.876

-

-

504.000

296.352

989.305

537.798

Προτείνεται θ ζγκριςθ των ανωτζρω αμοιβϊν του Προζδρου και των εκτελεςτικϊν μελϊν του
Δ.. μζχρι τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ ζτουσ 2014, και βεβαίωσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςε
κάκε περίπτωςθ κα πλθροφνται οι προχποκζςεισ και τα όρια του άρκρου 1 παρ. 3 Ν.
3723/2008 κακ’ όςο χρόνο εξακολουκοφν να υφίςτανται οι προνομιοφχεσ μετοχζσ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου όπωσ προβλζπει θ ωσ άνω διάταξθ και τα όρια τθσ παρ. 3 του άρκρου 10
του νόμου 3864/2010, όπωσ ιςχφει, τα οποία ιςχφουν για όςο χρόνο κατζχονται από το Σαμείο
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ κοινζσ μετοχζσ ι/και υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ
του νόμου 3864/2010 που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα.
Προτείνεται, όπωσ και ςτο παρελκόν, να εγκρικεί ποςόν μεικτϊν αμοιβϊν που καταβάλλεται
ςε κάκε μζλοσ του Δ.. για τισ παραςτάςεισ του ςτισ ςυνεδριάςεισ τoυ Δ.., τo oπoίo να
αvζρχεται μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζτουσ 2014, ςε €18.000 ετθςίωσ (ανεξαρτιτωσ
αρικμοφ ςυνεδριάςεων) και πρόςκετθ ετιςια αμοιβι €9.000 για κάκε μζλοσ του Δ.. που
μετζχει ςε κάκε μια από τισ ακόλουκεσ Επιτροπζσ: Ελζγχου, τρατθγικισ, Διαχείριςθσ
Κινδφνων, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ & Τποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Αμοιβϊν
μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζτουσ 2014 (ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων).

5.

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρκρο 30
παρ. 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ,
τουσ Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε Διοικθτικά
Συμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ
ςκοποφσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Προτείνεται να χορθγθκεί άδεια ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τουσ Γενικοφσ
Διευκυντζσ, τουσ Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Σράπεηασ, να
μετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν
όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.

6.

Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων
ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Προτείνεται, κατόπιν και πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Τποψθφιοτιτων του Δ.., θ επανεκλογι των παρακάτω, ωσ μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΕΣΕ, με κθτεία ζωσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζτουσ 2014:
κ.κ. Πζτροσ αμπατακάκθσ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου, τζφανοσ Βαβαλίδθσ, Αλζξανδροσ
Μακρίδθσ, Χαράλαμποσ Μάκκασ.

7.

Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου των
εταιρειϊν τθσ για τθ χριςθ 2013 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων
ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει τθν εκλογι των ορκωτϊν ελεγκτϊν κυρίου Εμμανουιλ
Πθλείδθ και κυρίασ Beate Randulf τθσ εταιρείασ «Deloitte Χατηθπαφλου οφιανόσ &
Καμπάνθσ ΑΕ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν» ωσ τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ ελεγκτι, αντίςτοιχα.
θμειϊνεται ότι, όπωσ προβλζπεται από τθ παράγραφο 3.1(xi) τθσ φμβαςθσ Προεγγραφισ
μεταξφ τθσ Σράπεηασ, του Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Σ.Χ..) και του
Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ με θμερομθνία 28 Μαΐου 2012, όπωσ
τροποποιικθκε τθν 21 Δεκεμβρίου 2012, ζχει λθφκεί θ ςχετικι ζγκριςθ από το Σ.Χ..
Επίςθσ, προτείνεται να εξουςιοδοτιςει θ Γενικι υνζλευςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο όπωσ
κακορίςει τθν αμοιβι των ορκωτϊν ελεγκτϊν, κατόπιν ειςιγθςθσ από τθν Επιτροπι Ελζγχου,
ςφμφωνα με το νόμο.

8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
φμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν και
προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ιςχφουν, θ Σράπεηα
ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
τθ Γενικι υνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ
κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ) ςτα αρχεία του υςτιματοσ 'Αυλων Σίτλων
που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο
Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Σράπεηασ κατά τα κατωτζρω
αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν.
3723/2008 τθσ Σράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο)
δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ υνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008.
Για τθν απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν
Σράπεηα ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ
ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα
πρζπει μζςα ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα
νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Σράπεηα, οπότε
αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά.
Εναλλακτικά, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνει με απευκείασ
θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Σράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω του υςτιματοσ 'Αυλων
Σίτλων.

υγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 22 α Ιουνίου 2013
(Θμερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν
θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 27θσ Ιουνίου 2013, και θ ςχετικι ζγγραφθ
βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να
περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 24θ Ιουνίου 2013, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν
από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Ζναντι τθσ Σράπεηασ κεωρείται ότι ζχει
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα
του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Θμερομθνία Καταγραφισ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ
προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ
Γενικι υνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ.

Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του
δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ
δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί
ανάμεςα ςτθν Θμερομθνία Καταγραφισ και ςτθ Γενικι υνζλευςθ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΘΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥ
Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω
αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά
πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3)

φυςικά πρόςωπα.
Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Σράπεηασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε
περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον
μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον
κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι υνζλευςθ.
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά
για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Σράπεηα,
πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο
γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του
κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του
μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ:
α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι
οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν,
β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Σράπεηασ ι
μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που
ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ,
γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Σράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ
Σράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ,
δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ).
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Σράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
Θ Σράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.nbg.gr) το ζντυπο που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Σο ζντυπο αυτό κατατίκεται
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτο Σμιμα/ Τποδιεφκυνςθ
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Σράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο ) ι ςτο Κεντρικό
Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: 2103343404,
2103343406 και 2103343410 τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ υνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ
αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν
Εταιρεία, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα: 2103343415, 2103343419, 2103343421, 2103343417
και 2103343411.
Σο Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι
υνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο
διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν
ψθφοφορία.

ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 27θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:
ΘΕΜΑ 3ο:

ΘΕΜΑ 4ο:

ΘΕΜΑ 5ο:

ΘΕΜΑ 6ο
ΘΕΜΑ 7ο:

ΘΕΜΑ 8ο:

Τποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου
και των Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που
αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).
Τποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Σράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2012 (1.1.2012-31.12.2012).
Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των
Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ Σράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ
για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Εκνικισ Σράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2012, ςφμφωνα με το
άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προςδιοριςμόσ αμοιβϊν του
Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου, του Διευκφνοντοσ
υμβοφλου, του Αναπλθρωτοφ Διευκφνοντοσ υμβοφλου και των
μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου μζχρι τθν Σακτικι
Γενικι υνζλευςθ ζτουσ 2014. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ
2012, ωσ μελϊν των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ και Τποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και
Αμοιβϊν, Διαχείριςθσ Κινδφνων και τρατθγικισ και
προςδιοριςμόσ αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
ζτουσ 2014.
Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.
2190/1920 και το άρκρο 30 παρ. 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, τουσ
Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν
ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου
που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου.
Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου των εταιρειϊν τθσ για τθ
χριςθ 2013 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ
ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ

ΑΠΟΧΘ

ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου
φμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Σράπεηα
τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που
υφίςτανται κατά τθν 3/6/2013, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ Εκνικισ
Σράπεηασ ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ:
· εκατόν είκοςι δφο εκατομμφρια εξακόςιεσ εξιντα χιλιάδεσ εκατόν είκοςι
(122.660.120) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ.
· εικοςιπζντε εκατομμφρια (25.000.000) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ
μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη’ του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ.
· διακόςια εβδομιντα εκατομμφρια (270.000.000) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ
μετοχζσ Ν. 3723/2008 κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μκ’ του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, με τα δικαιϊματα που
παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΤΑΚΤΙΚΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 27/6/2013 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘΣ.

Ρροσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.
Υποδιεφκυνςθ Μετόχων
Αιόλου 93, Ακινα, Τ.Κ. 10232
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

Επϊνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ:

Ρατρϊνυμο :
Ριςτοποιθτικό :

ΑΔΤ 

Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ :

ΔΙΑΒΑΤ. 

Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.:

Ζδρα :

Τθλζφωνο :

Τθλζφωνο :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

Μετοχι
GRS003013000
ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αρικμόσ Μετοχϊν

ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ
Ο/Θ υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Σράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ..) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι υνζλευςθ. Περαιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27/6/2013
και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Σουσ
παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ.
Βεβαιϊνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ
Θμερομθνία ………………….
Ο Μζτοχοσ

(Θεϊρθςθ από τθν Αςτυνομία ι οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ Ε.Σ.Ε.)

(υπογραφι)

Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα:
ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ
Ραρακαλοφμε το παρόν ζντυπο αφοφ ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί να αποςταλεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ
Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι μζςω Fax: 2103343404,
2103343406, 2103343410 και 2103343443 το αργότερο μζχρι τισ 24/6/2013, θμζρα Δευτζρα και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ
12/7/2013 το αργότερο μζχρι τισ 9/7/2013, θμζρα Τρίτθ.

