ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ

ΣΑΘΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ
ΣΖ 26εο Ηνπλίνπ 2014

ρέδηα Απνθάζεσλ/ρόιηα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
επί ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξηθή
ρξήζε 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ
πιένλ κίαο (παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (“Γ.Π.”) πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π.
επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ΔΡΔ γηα ηε ρξήζε
2013, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην Γ.Π. ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 20 Καξηίνπ 2014, θαζψο θαη
ηεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηψλ.
Νη εθζέζεηο απηέο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/
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2. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 (1.1.2013-31.12.2013).

Απαηηνχκελε απαξηία:
Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ
πιένλ κίαο (παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεσο 2013 ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αλακνξθσκέλα
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεσο 2012 ιφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη
πξαθηηθψλ φπσο επηβάιινληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Ρξάπεδαο απνηεινχληαη απφ ηελ Θαηάζηαζε
Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, ηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ,
ηελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, ηελ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ θαζψο θαη
ηηο Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ
απφ ην Γ.Π. ζηηο 20 Καξηίνπ 2014 θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Ρξάπεδαο:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financialstatements/Documents/

Πηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο βξίζθνληαη επίζεο ην Γειηίν Ρχπνπ θαη ε Ξαξνπζίαζε πνπ
ζπλφδεπζαλ ηελ αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Σξήζεσο 2013.
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ηεο ΔΡΔ γηα ην 2013 ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
O Όκηινο ηεο ΔΡΔ παξνπζίαζε θαζαξά θέξδε χςνπο €809 εθαη. θαηά ην έηνο 2013, ζε
ζρέζε κε ζεκαληηθέο δεκίεο χςνπο €2.127 εθαη. ην 2012. Πε απηφ ην επίηεπγκα ζπλεηέιεζε
ε βειηίσζε ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, επηηξέπνληαο ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ
δεκηνπξγίαο λέσλ επηζθαιεηψλ, ν αληηινγηζκφο απνκεηψζεσλ ηνπ έηνπο 2012 πνπ
αθνξνχζαλ απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε εμάιεηςε ησλ πςειψλ
δηαπξαγκαηεπηηθψλ δεκηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Finansbank, κε
θαζαξά θέξδε €439 εθαη., παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά ηεο
Ρνπξθίαο θαηά ην β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο, ελψ νη ζπγαηξηθέο ηεο ΛΑ Δπξψπεο ζπλέβαιαλ κε
θαζαξά θέξδε €32 εθαη., έλαληη δεκηψλ χςνπο €65 εθαη. ην 2012. Πε επίπεδν δ’ ηξηκήλνπ,
ν Όκηινο ζεκείσζε θαζαξά θέξδε χςνπο €547 εθαη.
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Νη εγρψξηεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ παξνπζίαζαλ πηψζε θαηά 8% ζε εηήζηα βάζε,
ππνζηεξηδφκελεο απφ ηελ εθαξκνγή λέαο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο απφ 1.7.2013.
Ππλνιηθά, νη εγρψξηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 5%.
Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Νκίινπ, είλαη πνιχ
ελζαξξπληηθφ φηη ε επηβξάδπλζε ζηηο λέεο επηζθάιεηεο εληζρχεηαη. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη
λέεο επηζθάιεηεο ζε επίπεδν Ρξάπεδαο ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 57% ζε εηήζηα βάζε ζηα
€1,5 δηζ. θαηά ην 2013, ελψ θαηά ην 2012, πνπ απνηέιεζε ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ζηελ
Διιάδα, είραλ αλέιζεη ζε €3,6 δηζ.
Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε δηελέξγεηα κεησκέλσλ πξνβιέςεσλ ζε επίπεδν Νκίινπ θαηά
36%, χςνπο €1.627 εθαη., έλαληη €2.532 εθαη. ην πξνεγνχκελν έηνο. Δληνχηνηο, ην
επίπεδν θάιπςεο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απφ πξνβιέςεηο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ
Ρξάπεδα βειηηψζεθε ζην 56%, έλαληη 54% έλα έηνο λσξίηεξα, πνπ απνηειεί ηνλ
πςειφηεξν δέθηε θάιπςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ν δείθηεο
δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζην ηέινο
Γεθεκβξίνπ 2013 ζε 22,5%, έλαληη 19,0% έλα έηνο λσξίηεξα.
Δπηπιένλ, ζεηηθή εμέιημε απνηειεί ε ζπλερηδφκελε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο.
Ππγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ζε επίπεδν Νκίινπ βειηίσζε ην δείθηε (δάλεηα
πξνο θαηαζέζεηο) ζην 97%, έλαληη 108% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Ν δείθηεο δαλείσλ πξνο
θαηαζέζεηο γηα ηελ Διιάδα δηακνξθψζεθε ζε 90% –βειηησκέλνο θαηά 11 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε– δηαηεξψληαο ηελ ΔΡΔ κε δηαθνξά ζηελ θαιχηεξε ζέζε απφ
άπνςε ξεπζηφηεηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ εμέιημε απηή απνηειεί απηή έλδεημε ηεο πγηνχο
ξεπζηφηεηαο ηεο ΔΡΔ θαη ησλ βειηηνχκελσλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Όζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ν δείθηεο θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ
Νκίινπ (Core Tier I) δηακνξθψζεθε ζε 10,3%, ελψ αλ ιεθζνχλ ππφςε νη κεζνδνινγηθέο
αιιαγέο ζην κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Finansbank θαη ην
φθεινο απφ ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο, δηακνξθψλεηαη ζην 11,2%.
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3. Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 (1.1.2013 –
31.12.2013).
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ξξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ
θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο 2013, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο:
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο: θ.θ. Γεψξγην Εαληά, Αιέμαλδξν
Ρνπξθνιηά, Ξέηξν Σξηζηνδνχινπ, Ησάλλε Γηαλλίδε, Δπζχκην Θαηζίθα, Πηαχξν Θνχθν,
Καθαξηηζηφ Κεηξνπνιίηε Ησαλλίλσλ θ. Θεφθιεην, Πηέθαλν Βαβαιίδε, Αιεμάλδξα
Ξαπαιεμνπνχινπ – Κπελνπνχινπ, Ξέηξν Πακπαηαθάθε, Καξία Φξαγθίζηα, Πππξίδσλα
Θενδσξφπνπιν, Αιέμαλδξν Καθξίδε, Σαξάιακπν Κάθθα, Ξαλαγηψηε-Αξηζηείδε
Θσκφπνπιν.
Ρνπο νξθσηoχο ειεγθηέο ηεο Ρξάπεδαο: θ. Δκκαλνπήι Ξειείδε θαη θπξία Beate Randulf.
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4. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Θ.Λ.
2190/1920. Πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη
ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε έηνπο 2015. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013, σο κειώλ ησλ επηηξνπώλ
Διέγρνπ, Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
θαη Ακνηβώλ, Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ, ηξαηεγηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ
ηνπο κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έηνπο 2015.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ξξνηείλεηαη λα εγθξηζνχλ νη ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, σο θαη ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηνχ
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο Ρξάπεδαο, γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ην άξζξν 28 ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ, σο ν παξαθάησ πίλαθαο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θαηαβιεζείζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ακνηβέο ζπλνιηθνχ πνζνχ 807.436,49 (κεηά ηηο ηπρφλ
θξαηήζεηο γηα αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θφξν εηζηδήκαηνο) κε βάζε ηηο ήδε
εγθξηζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, σο εμήο:
AM

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

38322

Γεϊργιοσ Ηανιάσ

30322

Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ

38318

Πζτροσ Χριςτοδοφλου

28275

Ιωάννθσ Γιαννίδθσ

21715

Ευκφμιοσ Κατςίκασ

13346

Σταφροσ Κοφκοσ

ΙΔΙΟΤΘΤΑ

Μικτζσ Ετιςιεσ
αποδοχζσ Δ.Σ

Κακαρζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ Δ.Σ

Μικτζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ
Εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ

Κακαρζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ
Εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ*

Πρόεδροσ

18.000,00

9.504,00

270.083,18

157.345,16

Διευκφνων Σφμβουλοσ

18.000,00

9.504,00

271.311,51

160.626,85

Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ

18.000,00

9.504,00

264.894,20

157.121,07

Μζλοσ
Μζλοσ

18.000,00

9.504,00

54.477,66

42.510,56

18.000,00

9.504,00

54.927,78

44.301,28

0,00

0,00

80.066,40

59.096,19

995.760,73

621.001,11

Μζλοσ

Σεβαςμιότατοσ Μθτρ. κκ. Θεόκλθτοσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

4.500,00

2.646,00

Στζφανοσ Χ. Βαβαλίδθσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλοσ
Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοποφλου –
Μπενοποφλου

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Πζτροσ K. Σαμπατακάκθσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίςτα

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Αλζξανδροσ Ν.Μακρίδθσ

Εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου

18.000,00

9.504,00

Χαράλαμποσ Α. Μάκκασ

Εκπρόςωποσ Τ.Χ.Σ.

18.000,00

9.504,00

220.500,00

116.694,00

*ςυμπεριλαμβάνονται αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
Θ ςυμμετοχι ςτισ Επιτροπζσ ΔΣ για το ζτοσ 2013 αμείφκθκε με ετιςιο μικτό ποςό 9000 ανά Επιτροπι και οι
ςυνολικζσ μικτζσ αποδοχζσ από ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ ανζρχεται ςτο ποςό ευρϊ 250,500.00 (κακαρζσ
αποδοχζσ 147.294,00)
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Ξξνηείλεηαη επίζεο ε έγθξηζε ησλ ακνηβψλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κέρξη ηελ Ραθηηθή
Γεληθή Ππλέιεπζε 2015 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
σο θαη ζηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληνο
Ππκβνχινπ ηεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο
ηζρχεη θαζψο θαη ην άξζξν 28 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, σο ν παξαθάησ πίλαθαο:

AM

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

38322 Γεϊργιοσ Ηανιάσ
30322 Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ
38318 Πζτροσ Χριςτοδοφλου
21715 Ευκφμιοσ Κατςίκασ
13346 Σταφροσ Κοφκοσ

ΙΔΙΟΤΘΤΑ

Μικτζσ Ετιςιεσ αποδοχζσ
Δ.Σ

Κακαρζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ Δ.Σ

Μικτζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ
Εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ

Κακαρζσ ετιςιεσ
αποδοχζσ
Εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ*

Πρόεδροσ

18.000,00

9.504,00

258.305,75

151.981,20

Διευκφνων Σφμβουλοσ

18.000,00

9.504,00

271.311,51

160.626,85

Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ
Μζλοσ

18.000,00

9.504,00

253.244,23

150.551,24

18.000,00

9.504,00

50.483,47

41.512,94

76.263,71

56.665,00

Μζλοσ

0,00

0,00

Μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Στζφανοσ Χ. Βαβαλίδθσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλοσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Παναγιϊτθσ-Αριςτείδθσ Θωμόπουλοσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοποφλου – Μπενοποφλου

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Πζτροσ K. Σαμπατακάκθσ

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίςτα

Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ

18.000,00

9.504,00

Αλζξανδροσ Ν.Μακρίδθσ

Εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου

18.000,00

9.504,00

Χαράλαμποσ Α. Μάκκασ

Εκπρόςωποσ Τ.Χ.Σ.

18.000,00

9.504,00

234.000,00

123.552,00

Δθμιτριοσ Αφεντοφλθσ ***

909.608,67

561.337,23

*ςυμπεριλαμβάνονται αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
Ο κ. Δθμιτριοσ Αφεντοφλθσ εκλζχκθκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθν 20.2.2014 μετά τθν παραίτθςθ του κ. Ιωάννθ
Γιαννίδθ από μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθν 20.2.2014.
Θ αμοιβι ςυμμετοχισ ςτισ Επιτροπζσ ΔΣ για το ζτοσ 2014 παραμζνει ςτο ετιςιο μικτό ποςό 9000 για κάκε μζλοσ ανα
Επιτροπι
Σθμείωςθ: Οι ετιςιεσ μικτζσ αποδοχζσ τυχόν νζων Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Συμβοφλων, που κα εκλεγοφν από το Δ.Σ τθσ ΕΤΕ, κακορίηονται ςτο ποςό των ευρϊ 253.200,00 ενόσ εκάςτου.

Ζ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Π.
ηζρχεη κέρξη ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε έηνπο 2015, θαη βεβαίσο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 Λ.
3723/2008 θαζ’ φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φπσο πξνβιέπεη ε σο άλσ δηάηαμε θαη ηα φξηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
10 ηνπ λφκνπ 3864/2010, φπσο ηζρχεη.
Ξξνηείλεηαη, ηέινο, ελφςεη ησλ επκεηάβιεησλ θαη έληνλα αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ
ζηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γ.Π. απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φπσο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
ηεο ρψξαο κε πςειφηεξεο ακνηβέο, πξνζαξκφζεη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. πνπ
είλαη επηθνξηηζκέλα κε απμεκέλα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, νη νπνίεο φκσο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ αληίζηνηρεο ακνηβέο άιισλ ηξαπεδψλ, νχηε ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ επφκελε
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε.
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5. Υνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη
ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνύο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ηνπο
Γηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ
ηνπ Οκίινπ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ξξνηείλεηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπο Γεληθνχο
Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Ρξάπεδαο, λα
κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ή ζηε Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ επηδηψθνπλ
φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο.

6. Δθινγή λέσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οξηζκόο αλεμάξηεηνπ(σλ) κε
εθηειεζηηθνύ(σλ) κέινπο(σλ).
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ζ Ρξάπεδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο δηνηθείηαη απφ
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δεθαέμη (16) κέιε.
Ξεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 23.11.2012
εθιέρζεθαλ δεθαηέζζεξα (14) κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζεκεξηλφο αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ ΓΠ ηεο Ρξάπεδαο).
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Ζ θπξία Καξία Φξαγθίζηα θαη ν θχξηνο Ξαλαγηψηεο Θσκφπνπινο, εμεδήισζαλ ηελ
επηζπκία ηνπο, ε ζεηεία ηνπο σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πεξαησζεί
ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε, γηα ηηο 26 ηξέρνληνο, Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο
Ρξάπεδαο.
Θαηφπηλ απηνχ, πξνηείλεηαη, ζε ζπλέρεηα θαη ζρεηηθήο πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ, ε εθινγή ηξηψλ (3) λέσλ εθηειεζηηθψλ
κειψλ Γ.Π., δχν ζε αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ πξνηηζέκελσλ λα παξαηηεζνχλ
ζπκβνχισλ θαη ελφο ηξίηνπ σο δέθαηνπ πέκπηνπ κέινπο ηνπ ΓΠ, κε ζεηεία πνπ ζα
ιήμεη κε ηε ζεηεία ησλ ινηπψλ κειψλ Γ.Π., δειαδή κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε ηνπ έηνπο 2016.
Ξξνηείλεηαη επίζεο, ζε ζπλέρεηα θαη ζρεηηθήο εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ, ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηνπ ΓΠ σο αλεμάξηεηνπ.
Κεηά απφ ελδειερή εμέηαζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνζθνξάο ζηελ
Ρξάπεδα θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.3016/2002 θαη ηνπ λ. 4261/2014 θαζψο θαη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
θαη ηελ Ξνιηηηθή Αλάδεημεο πνςεθηνηήησλ Κειψλ ηνπ Γ.Π. ηεο Ρξάπεδαο, θξίζεθαλ,
εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, σο θαηαιιειφηεξνη γηα λέα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ ΓΠ νη
αθφινπζνη ππνςήθηνη: o θ. Γεκήηξηνο Γεκφπνπινο, ν θ. Ξαχινο Κπισλάο θαη ε θα
Ξφια Σαηδεζσηεξίνπ, Γεληθνί Γηεπζπληέο ηεο Ρξάπεδαο
Κε βάζε ηελ αλσηέξσ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
πνςεθηνηήησλ πξνηείλεηαη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε:
(α) ε εθινγή σο λέσλ κειψλ ηνπ ΓΠ ησλ:
-Γεκεηξίνπ Γεκφπνπινπ
-Ξαχινπ Κπισλά
-Ξφιαο Σαηδεζσηεξίνπ
Θαζψο θαη β) ν νξηζκφο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Αθεληνχιε, σο αλεμάξηεηνπ κε εθηειεζηηθνχ
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Αθνινπζνχλ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κειψλ:
Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο
Ν Γεκήηξηνο Γ. Γεκφπνπινο νξίζηεθε Γεληθφο Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Ρξαπεδηθήο ζηελ
Δζληθή Ρξάπεδα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 είλαη Ξξφεδξνο
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Δίλαη Κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΔΡΔ.
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Ξξνζιήθζεθε ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα ην 1975 φπνπ έρεη δηαηειέζεη Γηεπζπληήο ηεο
Γηεχζπλζεο Ξηζηνδνηήζεσλ Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη έρεη εκπεηξία ζε ζέκαηα
ρξεκαηνδνηήζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη κεγάισλ επελδχζεσλ ζε έξγα
ππνδνκήο, ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ.
Δίλαη κέινο ζηα Γ.Π. ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο: NBG Securities ΑΔΞΔ,
Αζηήξ Ξαιιάο Βνπιηαγκέλεο Α.Μ.Δ., Δζληθή ΙΖΕΗΛΓΘ ΑΔΣΚ θαη Δζληθή Factors AE. Ωο
εθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο είλαη κέινο ζην Γ.Π. ηνπ ΔΒΔΑ.
Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην
Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη Κεηαπηπρηαθνχ Ρίηινπ Ππνπδψλ απφ ην Ξαλεπηζηήκην
East Anglia ηεο Κ. Βξεηαλίαο.

Παύινο Κπισλάο
Ν Ξαχινο Κπισλάο νξίζηεθε Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ην Γεθέκβξην
ηνπ 2013. Δίλαη Κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ρξάπεδαο απφ ην 2012 θαζψο
θαη κέινο ηεο επηηξνπήο ALCO απφ ην 2000.
Δίλαη, επίζεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, πξφεδξνο ηνπ ΓΠ ηεο
Vojvodjanska Banka AD, κε εθηειεζηηθφο πξφεδξνο ηνπ ΓΠ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδνο (Θχπξνπ) Ltd. θαη κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηεο Finansbank, ηεο
Αζηήξ Ξαιάο Βνπιηαγκέλεο Α.Μ.Δ, ηεο Δζληθήο Asset Management, ηεο Δζληθήο
Σξεκαηηζηεξηαθήο ΑΔΞΔ, θαη ηεο United Bulgarian Bank AD. Ππληνλίδεη ηελ
Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ηεο ηξάπεδαο θαη είλαη κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
Διιεληθήο
Έλσζεο
Ρξαπεδψλ.
Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 αλέιαβε θαζήθνληα Γεληθνχ Γηεπζπληή Πηξαηεγηθήο &
Γξαζηεξηνηήησλ Δμσηεξηθνχ. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012
ήηαλ Γεληθφο Γηεπζπληήο Πηξαηεγηθήο θαη Γηαθπβέξλεζεο. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2004
έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 δηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο Πηξαηεγηθήο & Νηθνλνκηθήο
Αλάιπζεο ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα, ζηελ νπνία εληάρζεθε ην 2000.
Απφ ην 1995 έσο ην 2000, εξγάζηεθε σο Νηθνλνκνιφγνο ζην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα ηνπ
ΝΝΠΑ. πεξέηεζε, επίζεο, σο αληηπξφζσπνο ηνπ ΝΝΠΑ ζηε Γξακκαηεία ηνπ G-10 ηε
δηεηία 1999-2000. Θαηά ηελ πεξίνδν 1987-1995, εξγάζηεθε ζην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ
Ρακείν. Απφ ην 1985 έσο ην 1987, ήηαλ Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ζην Ρκήκα
Νηθνλνκηθψλ
ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ
ηεο
Βνζηφλεο.
Ν Ξαχινο Κπισλάο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ζηα Δθαξκνζκέλα Καζεκαηηθά-Νηθνλνκηθά
(Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) απφ ην Ξαλεπηζηήκην Brown, θαζψο θαη
κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ζηα Νηθνλνκηθά απφ ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Princeton.

Πόια Λ. Υαηδεζσηεξίνπ
Ζ Ξφια Σαηδεζσηεξίνπ νξίζζεθε Γεληθή Γηεπζχληξηα Νηθνλνκηθψλ ζηνλ ΄Νκηιν ηεο
Δζληθήο Ρξάπεδαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, κε αξκνδηφηεηεο ηελ επνπηεία θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ,
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Φνξνινγίαο θαη Πηήξημεο Δξγαζηψλ Dealing Room ηνπ Νκίινπ. Δίλαη κέινο ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο.
Ξξηλ εληαρζεί ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα εξγάζζεθε ζηνλ ΄Νκηιν Eurobank (1990 – 2013)
σο Γεληθφο Γηεπζπληήο Finance and Strategy, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ηνπ Strategy Planning Group, επηθεθαιήο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη Πηξαηεγηθνχ
Πρεδηαζκνχ θαη Γξακκαηεχο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Έρεη δηαηειέζεη Γηεπζπληήο
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δπξσεπελδπηηθή
Ρξάπεδα), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ
Ιάηζε) θαη Νξθσηφο Ινγηζηήο - Διεγθηήο ζην Ινλδίλν Κεγάιεο Βξεηαλίαο
(PriceWaterhouseCoopers, Pannell Kerr Forster).
H Ξ. Σαηδεζσηεξίνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε Νξθσηφο Ινγηζηήο – Διεγθηήο, κέινο ηνπ
Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

7. Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Πχκθσλα κε ην λ.3693/2008 ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εθιέγνληαη απφ ηελ
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηα κέιε ηεο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηφπηλ πξφηαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία. Όια ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε ΓΠ ελψ ην 75% απηψλ αλεμάξηεηα κε
εθηειεζηηθά κέιε ΓΠ. Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.3693/2008, θαη θαηφπηλ θαη πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
πνςεθηνηήησλ ηνπ Γ.Π., πξνηείλεηαη λα εθιεγνχλ νη θάησζη σο κέινη ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΡΔ, κε ζεηεία έσο ηελ Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε έηνπο 2015 :
θ.θ. Ξέηξνο Πακπαηαθάθεο, Γεκήηξεο Αθεληνχιεο, Πηέθαλνο Βαβαιίδεο, Σαξάιακπνο
Κάθθαο.
Δθ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζεκεηψλεηαη φηη ν θ. Πακπαηαθάθεο έρεη απνδεδεηγκέλε
επαξθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ινγηζηηθήο θαη
ειέγρνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λφκνο.
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8. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ησλ εηαηξεηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2014 θαη θαζνξηζκόο
ηεο ακνηβήο ηνπο.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο
θαη ηνπ Νκίινπ ηεο ρξήζεο 2014 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ εθινγή ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξείαο «Deloitte Σαηδεπαχινπ, Πνθηαλφο & Θακπάλεο ΑΔ Νξθσηψλ Διεγθηψλ»
ε νπνία έρεη ηελ επζχλε απφ ηνλ λφκν λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ
αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, θαηά ηελ θξίζε ηεο.
Πεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 3.5.a(v) ηεο Πχκβαζεο Ξιαηζίνπ
Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο
(Ρ.Σ.Π.) κε εκεξνκελία 10 Ηνπιίνπ 2013, έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Ρ.Σ.Π.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηήζεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φπσο
θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
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9. Σξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο θαη ελαξκόληζε κε ηηο λέεο
δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 (κεηά ην Λ. 3884/2010) θαζώο θαη κε δηαηάμεηο
ησλ λ. 3864/2010, λ. 4072/2012, λ. 4156/2013 θαη λ. 4250/2014: Σξνπνπνίεζε
ησλ άξζξσλ 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, ζπκπιήξσζε,
θαηάξγεζε θαη αλαξίζκεζε δηαηάμεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ.
Απαηηνχκελε απαξηία:
Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ
πιένλ κίαο (παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ζ Νδεγία 2007/36/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ
ηνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ απφ κεηφρνπο εηζεγκέλσλ
εηαηξεηψλ, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην λ. 3884/2010 (ΦΔΘ Α’ 168),
επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηδίσο ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο
θαη πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ,
αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε λέα ηερλνινγία γηα ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηηο
Γεληθέο Ππλειεχζεηο θαη άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ,
θαζψο θαη ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. Νη αιιαγέο απηέο ζε
ζπλδπαζκφ ηφζν κε ηηο κηθξφηεξεο έθηαζεο αιιαγέο πνπ έθεξαλ δηαηάμεηο ησλ λ.
3864/2010, λ. 4072/2012, λ. 4156/2013 θαη λ. 4250/2014 ζην δίθαην ησλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φζν θαη κε ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
πξαθηηθέο πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επηβάιινπλ ηελ ζρεηηθή ελαξκφληζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο πξνο απηέο, έζησ θαη αλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο σο άλσ
δηαηάμεηο λφκνπ ηζρχνπλ απφ ηε ζέζπηζή ηνπο θαη’ αλαγθαζηηθφ δίθαην.
Γλψκνλαο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ ηεο
Ρξάπεδαο, ηδίσο ησλ αιινδαπψλ πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εκεδαπή λνκνζεζία
πεξί α.ε., γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην ηεο Ρξάπεδα,
ππφ ην θσο θπξίσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ήδε
πηνζεηεί ε Ρξάπεδα.
Αλαιπηηθά παξαηίζεηαη θαησηέξσ ζπγθξηηηθφο πίλαθαο κε ηελ ηζρχνπζα δηαηχπσζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ (αξηζηεξή ζηήιε) θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο (δεμηά ζηήιε), ν
νπνίνο πεξηέρεη ζχληνκε θαη’ άξζξν αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ή
αλαδηαηχπσζεο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνο απνθπγή ζπγρχζεσο, έρνπλ ηεζεί απνζησπεηηθά ζηηο παξαγξάθνπο
ησλ άξζξσλ πνπ δελ κεηαβάιινληαη.
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Θαη’ ηδίαλ πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο :

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 8, πξνο ην ζθνπφ απνηχπσζεο ηεο πξνβιέςεσο ηνπ άξζξνπ 17β παξ. 1
Θ.Λ. 2190/1920, ζχκθσλα κε ην νπνίν σο εμαγνξάζηκεο κεηνρέο δχλαληαη λα εθδνζνχλ ηφζν πξνλνκηνχρεο φζν θαη θνηλέο
κεηνρέο.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

Άξζξν 5
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
Δπηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε
έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, πνπ κπνξνχλ λα
εθδίδνληαη θαη σο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, κε ή ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 3 θ.λ. 2190/1920. Ζ εμαγνξά γίλεηαη κε
δήισζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο Κεηφρνπο, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξφληνο θαη είλαη έγθπξε κφλν κε ηελ
απφδνζε ηεο εηζθνξάο. Γηα ηελ αχμεζε ηνπ Θεθαιαίνπ
θαη ηελ έθδνζε ησλ εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ θαζψο θαη
ηνλ ελδερφκελν απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνηίκεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. Ζ δπλαηφηεηα εμαγνξάο ηειεί ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17β θ.λ. 2190/1920. Δπίζεο,
ε Ρξάπεδα δχλαηαη λα εθδίδεη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο,
κε νπνηνδήπνηε είδνο πξνλνκίνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ
θείκελε
λνκνζεζία.
Νη
εμαγνξάζηκεο
θαη
νη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, θαη’ απφθιηζε απφ ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα είλαη ελζψκαηεο.
9.
9. ………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Άξζξν 5
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
Δπηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε έθδνζε
εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, πνπ κπνξνχλ λα εθδίδνληαη είηε σο
θνηλέο εμαγνξάζηκεο, είηε σο πξνλνκηνχρεο εμαγνξάζηκεο
κεηνρέο, κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θ.λ. 2190/1920. Ζ εμαγνξά γίλεηαη
κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο Κεηφρνπο, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ παξφληνο θαη είλαη έγθπξε κφλν κε ηελ απφδνζε ηεο
εηζθνξάο. Γηα ηελ αχμεζε ηνπ Θεθαιαίνπ θαη ηελ έθδνζε
ησλ εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ θαζψο θαη ηνλ ελδερφκελν
απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δπλαηφηεηα εμαγνξάο
ηειεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17β θ.λ. 2190/1920.
Δπίζεο, ε Ρξάπεδα δχλαηαη λα εθδίδεη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο,
κε νπνηνδήπνηε είδνο πξνλνκίνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία. Νη πξνλνκηνχρεο θαη νη ελ γέλεη
εμαγνξάζηκεο κεηνρέο, θαη’ απφθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα είλαη ελζψκαηεο.

9. ………………………….
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Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 θαη 3, πξνο δηεπθξίληζε ηνπ φηη ππάξρνπλ θαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ
δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην θαζψο θαηέρνληαη δπλάκεη ηνπ λ. 3723/2008 απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Ρίζεηαη επίζεο θαη ε ζεκεξηλή λέα πιήξεο επσλπκία ηεο ΔΣΑΔ.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 6
1. ………………………………………..

ΑΡΘΡΟ 6
1. ………………………………………..

2. Νη κεηνρέο είλαη άπιεο θαη θαηαρσξνχληαη, ρσξίο
αχμνληεο αξηζκνχο, ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο Διιεληθά
Σξεκαηηζηήξηα Αλψλπκνο Δηαηξία Ππκκεηνρψλ (ΔΣΑΔ)
θαη παξαθνινπζνχληαη κε θαηαρσξήζεηο ζε απηά ηα
αξρεία.

2. Νη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ κεηνρέο
είλαη άπιεο θαη θαηαρσξνχληαη, ρσξίο αχμνληεο αξηζκνχο,
ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο Διιεληθά ΣξεκαηηζηήξηαΣξεκαηηζηήξην Αζελψλ Αλψλπκε Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ
(ΔΣΑΔ) θαη παξαθνινπζνχληαη κε θαηαρσξήζεηο ζε απηά ηα
αξρεία.
3. Γηα ηηο κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Σξεκαηηζηήξην ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή αλήθνπλ ζε απηφλ πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηεο ΔΣΑΔ.

3. Ρα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
θάζε κεηνρή αλήθνπλ ζε απηφλ πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηεο ΔΣΑΔ.

4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………

4. …………………………………………
5. ………………………………………….
6. …………………………………………

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 :
(α) παξ. 2: γηα ιφγνπο αξηηφηεηαο κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 28 Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηελ πξνζζήθε λένπ
άξζξνπ 28α ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ. 3884/2010.
(β) παξ. 3: πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ξεηψο ζην θαηαζηαηηθφ ε λέα παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 Θ.Λ. 2190/1920, ε νπνία
πξνζηέζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3884/2010.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΘΡΟ 8

1. …………………………………..

1. …………………………………..

2. Νη Κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε
απφ
άιιν
πξφζσπν,
θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλν.

2.

Νη Κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε
απφ
άιιν
πξφζσπν,
θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο
λνκνζεζίαο.

3. Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Ν αξηζκφο ησλ

3.

Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ, σο νξίδεη ν λφκνο. Ν
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ςήθσλ θάζε Κεηφρνπ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηνρψλ ηνπ.

αξηζκφο ησλ ςήθσλ θάζε Κεηφρνπ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ
ησλ κεηνρψλ ηνπ. Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ ίζε
κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε.

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 :
(α) παξ. 1: πξνο ην ζθνπφ ηεο ξεηήο απνηχπσζεο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιέςεσο γηα ηελ δπλαηφηεηα θαη
άιισλ πξνζψπσλ – πιελ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ- λα αηηεζνχλ ηελ ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλειεχζεσο
(β) παξ. 4: πξνο ελαξκφληζε κε ην άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 3884/2010.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά, ζηελ
έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ
εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην
ρξφλν, πάληνηε εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηε
ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
κπνξεί λα ζπγθαιεί ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζε έθηαθηε
ζπλεδξίαζε, φηαλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν.

1.

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ή σο άιισο ν λφκνο πξνβιέπεη, θαη
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ
πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο,
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πάληνηε εληφο ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Ρν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, φηαλ θξίλεη ηνχην
ζθφπηκν.

2. ………………………………………

2.

……………………………………………

3. …………………………………….

3.

…………………………………………….

4. Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη κε εηδηθή
ςεθνθνξία, πνπ δηελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, γηα
ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο. H
απαιιαγή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ
22α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Πηελ ςεθνθνξία πεξί
απαιιαγήο δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη Κέηνρνη ππάιιεινη ηεο
Ρξάπεδαο κφλν κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη.

4.

Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ,
ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη κε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ
δηελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, γηα ηελ απαιιαγή ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ
θάζε επζχλε απνδεκίσζεο.
H απαιιαγή είλαη αλίζρπξε
ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Πηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη Κέηνρνη
ππάιιεινη ηεο Ρξάπεδαο κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη
θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ, εθφζνλ έρνπλ
ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο
νδεγίεο ςήθνπ.
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Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11:
(α) παξ. 3: ψζηε λα ελαξκνληζηεί, ελ πνιινίο, κε ηελ λέα παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 26 Θ.Λ. 2190/1920, ε νπνία εηζήρζε ζην
λφκν κε ην άξζξν 3 λ. 3884/2010, θαζψο θαη κε ηα πξνβιεπφκελα πεξί δεκνζηεχζεσο ζην άξζξν 232 ηνπ λ. 4072/2012 θαη
ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4250/2014.
(β) παξ. 3β: ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηελ παξ. 2γ ηνπ 26 Θ.Λ. 2190/1920, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.
3884/2010.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 11
1. …………………………………….

1. ………………………………

ΑΡΘΡΟ 11

2. ……………………………………..

2. ……………………………….

3. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή
δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
ζαθήλεηα, ηνπο Κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη Κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ
ζηε Ππλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο
απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ηνηρνθνιιείηαη ζε
εκθαλή ζέζε ηνπ Θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη
δεκνζηεχεηαη σο εμήο:
α) ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ
Ξεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο
ηεο
Δθεκεξίδαο
ηεο
Θπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16
Ηαλνπαξίνπ 1930 Ξ.Γ/ηνο «Ξεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ»,
β) ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη
ζηελ Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε
ηε ρψξα θαη πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Λ.Γ. 3757/57, φπσο ηζρχεη, θαη
γ) ζε κηα εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο
πνπ:
αα) εθδίδνληαη 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη επί 3
έηε ζπλερψο σο θαζαξά νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο,
ββ) έρνπλ θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ 5.000 θχιισλ
ηελ εκέξα θαζ’ φιε ηελ ηξηεηία θαη
γγ) πιεξνχλ ηηο πξνυπφζεζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη Ρχπνπ
θαη Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα
ην ραξαθηεξηζκφ εθεκεξίδαο σο νηθνλνκηθήο, θαηά

3. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηα εθάζηνηε ζχκθσλα κε ην λφκν νξηδφκελα ζηνηρεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ νηθήκαηνο, φπνπ
ε νηθεία Γεληθή Ππλέιεπζε ζα ιάβεη ρψξα κε αθξηβή
δηεχζπλζε, ηεο ρξνλνινγίαο θαη ηεο ψξαο ηεο ζπλεδξίαζεο,
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο
Κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαζψο θαη
αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Κέηνρνη ζα
κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε Ππλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ
ηα δηθαηψκαηα ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηα λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ
απνζηάζεσο, ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ
Θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη δεκνζηεχεηαη, ελφζσ νη
κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην,
ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Ξεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ή ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ (ΓΔΚΖ),
ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε λνκνζεζία θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 232 ηνπ λ.
4072/2012.
Ζ Ρξάπεδα έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα, θαηά ηελ δηαθξηηηθή
ηεο θξίζε ρσξίο λα ππέρεη ζρεηηθή λνκηθή ππνρξέσζε, λα
δεκνζηεχζεη επηπξφζζεηα νξηζκέλε πξφζθιεζε Γεληθήο
Ππλέιεπζεο:
α) ζηα έληππα κέζα ησλ εδ β΄, γ΄, θαη ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 26 Θ.Λ. 2190/1920, ή
β) - ελφζσ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζε
ρξεκαηηζηήξην – πεξίιεςε απηήο ζηα έληππα κέζα ησλ εδ
β΄, γ΄, θαη ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920
θαη λα αλαξηήζεη ην πιήξεο θείκελν απηήο ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο εηαηξείαο.
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ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2
ζηνηρ. γ λ. 2190/20.
δ) ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ
εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα
ηεο.
Νη εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο πξέπεη λα
εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ.δ. 1263/72 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4286/63,
φπσο ηζρχνπλ θαη λα θπθινθνξνχλ αλειιηπψο ην
ιηγφηεξν σο εβδνκαδηαίεο, γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ
ρξφληα.
Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ
εκεξψλ ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη
Δηαηξηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο
ηεο Θπβεξλήζεσο θαη πξν είθνζη (20) πιήξσλ
εκεξψλ ζηηο αλσηέξσ εκεξήζηεο πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο
εθεκεξίδεο.
Πηηο
πεξηπηψζεηο
επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ, νη αλσηέξσ
πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ.

Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εκεξψλ
ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Ξεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ή ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ (ΓΔΚΖ),
ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε λνκνζεζία, θαη πξν είθνζη (20)
πιήξσλ εκεξψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. Πε
πεξίπησζε ηεο ηπρφλ επηπξφζζεηεο δεκνζίεπζεο ζηα
έληππα κέζα ησλ εδ β’, γ΄ θαη ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26
Θ.Λ. 2190/1920, ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε γίλεηαη πξν είθνζη
(20) πιήξσλ εκεξψλ. Πηηο σο άλσ πξνζεζκίεο δελ
ζπλππνινγίδνληαη ε εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο
ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαζψο θαη ε εκέξα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ελψ γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ εηαηξηθή
ηζηνζειίδα νη ελ ιφγσ πξνζεζκίεο εθθηλνχλ θαη ιήγνπλ απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ ε εηαηξεία αλαθνίλσζε ζην νηθείν
κεηξψν ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα. Πηηο πεξηπηψζεηο
επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ, νη αλσηέξσ
πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ.

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 12 πξνο έληαμε ζην θαηαζηαηηθφ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λένπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ.
2190/1920, ην νπνίν εηζήρζε ζην λφκν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3884/2010.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΘΡΟ 12

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε έρνπλ νη Κέηνρνη πνπ θαηέζεζαλ ζηελ
Ρξάπεδα ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΘΑΑ, ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο.

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε,
ελφζσ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζε
ρξεκαηηζηήξην, είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, έρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη
σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη
θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ νξηδφκελε ζηελ παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 28α Θ.Λ. 2190/1920 εκεξνκελία θαηαγξαθήο,
θαη ζπκκνξθψλεηαη εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθφλησο κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ.
2190/1920 θαη ηεο νηθείαο πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο.

2. Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχεη
θαη γηα ηελ θαηάζεζε ζηελ Ρξάπεδα ησλ εγγξάθσλ
λνκηκνπνηήζεσο ησλ εθπξνζψπσλ ή αληηπξνζψπσλ
ησλ Κεηφρσλ.

2. Ζ δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ζηελ
Ρξάπεδα ησλ εγγξάθσλ λνκηκνπνηήζεσο ησλ εθπξνζψπσλ ή
αληηπξνζψπσλ ησλ Κεηφρσλ νξίδεηαη θαηά ηηο παξ. 1 έσο 3
ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.

3. ………………………………….

3. …………………………………

4. …………………………………..

4. …………………………………
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5. Θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νη
κέηνρνη δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε
κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπο
ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο. Θαηφπηλ επίζεο ζρεηηθήο
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νη κέηνρνη
δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ςεθνθνξία ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο εμ απνζηάζεσο, είηε κε ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, είηε κε
ςεθνθνξία δηα αιιεινγξαθίαο ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε
νξηδφκελα ζην λφκν.

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 κε ζθνπφ ηελ ηππηθή ελαξκφληζε ηνπ κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 27
Θ.Λ. 2190/1920, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3884/2010.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΘΡΟ 13

1. Παξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή
Ππλέιεπζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ
Θαηαζηήκαηνο ηεο Ρξάπεδαο πίλαθαο ησλ Κεηφρσλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη
ςήθσλ θαζελφο, ηα νλφκαηα ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ
ηνπο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ Κεηφρσλ θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο.
Πηνλ πίλαθα απηφ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
φινη νη Κέηνρνη πνπ
ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ.

1. Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ Θαηαζηήκαηνο
ηεο Ρξάπεδαο πίλαθαο ησλ Κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα
ςήθνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ θαζελφο, ηα
νλφκαηα ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη ηηο δηεπζχλζεηο
ησλ Κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.
Πηνλ πίλαθα απηφ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φινη νη Κέηνρνη πνπ ζπκκνξθψζεθαλ
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε
Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ε Ρξάπεδα ππνρξενχηαη λα έρεη αλαξηεκέλεο
ζηελ εηαηξηθή ηεο ηζηνζειίδα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 Θ.Λ. 2190/1920 πιεξνθνξίεο, θαζψο
θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ ζε
πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε
πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.

2. ……………………………..

2. ………………………………..
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Ξξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο θξάζεο «ή ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν» θαη ε - δπλάκεη ηεο
πξνζζήθεο απηήο - ιεθηηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ πξνο ην ζθνπφ ηεο επρεξέζηεξεο έλαξμεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 14
1. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη θαη
πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Δάλ ν
Ξξφεδξνο θσιχεηαη, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ θαηά ην
άξζξν 21 παξάγξαθνο 2 αλαπιεξσηή ηνπ. Δάλ θαη
απηφο θσιχεηαη, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Κέηνρνο ή
εθπξφζσπνο Κεηφρνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
κεηνρψλ. Γχν απφ απφ ηνπο παξφληεο Κεηφρνπο ή
αληηπξνζψπνπο Κεηφρσλ, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν
Ξξφεδξνο, εθηεινχλ ρξέε πξνζσξηλψλ Γξακκαηέσλ
2. ……………………………..

ΑΡΘΡΟ 14
1. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη θαη πξνζσξηλφο
Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Δάλ ν Ξξφεδξνο
θσιχεηαη, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ θαηά ην άξζξν 21
παξάγξαθνο 2 αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν. Δάλ θαη απηνί θσιχνληαη, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά
ν Κέηνρνο ή εθπξφζσπνο Κεηφρνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
κεηνρψλ.
Γχν απφ ηνπο παξφληεο Κεηφρνπο ή
αληηπξνζψπνπο Κεηφρσλ, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν Ξξφεδξνο,
εθηεινχλ ρξέε πξνζσξηλψλ Γξακκαηέσλ
2.
………………………………..

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 15 πξνο ιεθηηθή ελαξκφληζε κε ην άξζξν 29 παξ. 2 εδ. β θαη παξ. 4 εδ δ Θ.Λ.
2190/1920.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 15
1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία
θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο
Γηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε
απηήλ Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.
Αλ ε
απαξηία απηή δε ζπληειεζηεί, ε Γεληθή Ππλέιεπζε
ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε
ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε,
πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
πιήξεηο εκέξεο, θαη βξίζθεηαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή
απηή ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο
γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο,
νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ
ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.
Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή
πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ
επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ
ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο
απαξηίαο.

ΑΡΘΡΟ 15
1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο,
φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ Κέηνρνη
πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Αλ ε απαξηία απηή δε ζπληειεζηεί, ε
Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε,
πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο, θαη βξίζθεηαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή
ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα
ζέκαηα ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ
είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ ηκήκα ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Λεφηεξε πξφζθιεζε
δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, εάλ δελ επηηεπρζεί απαξηία,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα
(10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα ζπλεδξίαζε
θαη ζηελ επαλαιεπηηθή.

19

Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

2. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζε
κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζε
επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Κεηφρσλ, ζε αχμεζε
ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, κε πξνβιεπφκελε απφ ην
Θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 θαη 2
θ.λ. 2190/20, φπσο ηζρχεη, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ
ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ,
ζε κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16
θ.λ.2190/1920, ζε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ
θεξδψλ, ζε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή,
αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο
Δηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε ηεο εμνπζίαο πξνο ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 λ.
2190/20, φπσο ηζρχεη, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε Ππλέιεπζε επξίζθεηαη ζε
απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο
Ζκεξήζηαο
Γηάηαμεο,
φηαλ
παξίζηαληαη
ή
αληηπξνζσπεχνληαη
θαη’
απηήλ
Κέηνρνη
πνπ
εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.
Αλ δε ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, εληφο είθνζη
(20) εκεξψλ απφ απηή ηε ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ
πξφζθιεζε πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο
εκέξεο, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, ε
νπνία επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα
επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο,
φηαλ ζε απηή εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα
δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ.
Αλ δε ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη
πάιη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, δεχηεξε επαλαιεπηηθή
ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
πιήξεηο εκέξεο πξηλ, ε νπνία επξίζθεηαη ζε απαξηία
θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο
Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο, φηαλ ζε απηή εθπξνζσπείηαη
ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ
απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε
επίηεπμεο απαξηίαο.

2. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζε κεηαβνιή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζε επαχμεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ Κεηφρσλ, ζε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, κε πξνβιεπφκελε απφ ην Θαηαζηαηηθφ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 θαη 2 θ.λ. 2190/20, φπσο
ηζρχεη, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζε κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 16 θ.λ.2190/1920, ζε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ
δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε,
κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε
ηεο Δηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε ηεο εμνπζίαο πξνο ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 λ. 2190/20, φπσο ηζρχεη,
θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε
Ππλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί
ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη θαη’ απηήλ Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ
ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ.
Αλ δε ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
απηή ηε ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξηλ απφ
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο, ζπλέξρεηαη πξψηε
επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, ε νπνία επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο, φηαλ ζε απηή εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα
δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.
Αλ δε ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη,
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, δεχηεξε επαλαιεπηηθή
ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο
εκέξεο πξηλ, ε νπνία επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη
έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο,
φηαλ ζε απηή εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην
(1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Λεφηεξε
πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε
νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ
ζπλεδξηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, εάλ δελ
επηηεπρζεί απαξηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ
εθάζηνηε
καηαησζείζα
ζπλεδξίαζε
θαη
ζε
θάζε
επαλαιεπηηθή.
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Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 18 παξ.1 πξνο ελαξκφληζε κε ηνλ Αλαζεσξεκέλν Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηεο Ρξάπεδαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3864/2010.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΘΡΟ 18

1. Ζ Ρξάπεδα δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δεθαέμη (16) κέιε
θαη εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο
φπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 22-24 θαη 39 ηνπ
παξφληνο. Ζ ζέζε ηνπ δέθαηνπ έθηνπ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πιεξνχηαη απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην, κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ,
σο λένπ
πξφζζεηνπ κέινπο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 παξ.
3 λ. 3723/2008 «γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο» θαζ’ φζνλ ρξφλν
ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηέρεη ηηο αλαιεθζείζεο απφ
απηφ πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 1 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζην άξζξν 4 παξ. 2
εδάθην (κζ’) ηνπ παξφληνο.

1. Ζ Ρξάπεδα δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δεθαπέληε (15) κέιε θαη
εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο φπσο
αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 22-24 θαη 39 ηνπ παξφληνο. Ζ
ζέζε ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πιεξνχηαη
απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, σο
λένπ πξφζζεηνπ κέινπο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1
παξ. 3 λ. 3723/2008 «γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο» θαζ’ φζνλ ρξφλν ην
Διιεληθφ Γεκφζην θαηέρεη ηηο αλαιεθζείζεο απφ απηφ
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 εδάθην (κζ’) ηνπ
παξφληνο. Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξάπεδαο
ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο
Πηαζεξφηεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην λ. 3864/2010.

2. ………………………………….

2.

3. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιφγσ παξαίηεζεο,
ζαλάηνπ ή έθπησζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, παχζεη λα
κεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Πχκβνπινο, θαη εθ’
φζνλ ε αλαπιήξσζή ηνπ δελ είλαη εθηθηή απφ
αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ
ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2, νη ππφινηπνη Πχκβνπινη, κε απφθαζή
ηνπο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 26, κπνξνχλ είηε λα εθιέγνπλ πξνζσξηλά άιινλ
γηα λα θαιχςεη ηελ θελή ζέζε γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν
σο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπ
Ππκβνχινπ πνπ
αληηθαηαζηάζεθε, είηε λα ζπλερίδνπλ ηε δηαρείξηζε θαη
εθπξνζψπεζε ηεο Ρξάπεδαο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ησλ
ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο
ησλ ππνινίπσλ ζπκβνχισλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ελλέα
(9). Πε πεξίπησζε πνπ εθιεγεί λένο ζχκβνπινο, ε
εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο
πνπ αληηθαζίζηαηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή

3. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιφγσ παξαίηεζεο, ζαλάηνπ
ή έθπησζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, παχζεη λα κεηέρεη ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Πχκβνπινο, θαη εθ’ φζνλ ε
αλαπιήξσζή ηνπ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά
κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, νη
ππφινηπνη Πχκβνπινη, κε απφθαζή ηνπο πνπ ιακβάλεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26, κπνξνχλ είηε λα
εθιέγνπλ πξνζσξηλά άιινλ γηα λα θαιχςεη ηελ θελή ζέζε
γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν σο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ
Ππκβνχινπ πνπ αληηθαηαζηάζεθε, είηε λα ζπλερίδνπλ ηε
δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Ρξάπεδαο ρσξίο
αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ππνινίπσλ ζπκβνχισλ
είλαη ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9). Πε πεξίπησζε πνπ εθιεγεί
λένο ζχκβνπινο, ε εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο
ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη θαη αλαθνηλψλεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή
Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο

……………………………
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Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο
εθιεγέληεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ
ζέκα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
Πε θάζε πεξίπησζε ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ
ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο
Ππλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
4.
……………………….

εθιεγέληεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα
ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
Πε θάζε πεξίπησζε ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ
λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
4. ………………………….

Ξξνηείλεηαη:
(α) ε θαηάξγεζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 άξζξνπ 21 θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο
πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ Αλαζεσξεκέλν Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Ρξάπεδα, θαη
(β) ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο ζηνλ Αλαζεσξεκέλν Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηεο Ρξάπεδαο.
ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΘΡΟ 21

1. ……………………………
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ
λα εθιεγεί θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Ρξάπεδαο, ν
δε Αληηπξφεδξνο ή Αληηπξφεδξνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ είλαη
δπλαηφλ
λα εθιεγνχλ θαη
Αλαπιεξσηήο ή Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληεο Πχκβνπινη
ηεο Ρξάπεδαο.

1.

……………………………..

(δηαγξάθεηαη ην εδάθην β’)

2. Πε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιχκαηνο ή ζαλάηνπ ηνπ
Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηφο
αλαπιεξψλεηαη απφ ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Πε
πεξίπησζε απνπζίαο, θσιχκαηνο ή ζαλάηνπ ηνπ
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ
αξραηφηεξν εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ. Πε πεξίπησζε
ηαπηφρξνλεο απνπζίαο ή θσιχκαηνο φισλ ησλ
Αληηπξνέδξσλ αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν
Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιχκαηνο φισλ ησλ Αλαπιεξσηψλ
Γηεπζπλφλησλ Ππκβνχισλ απφ ην αξραηφηεξν, θαηά
ηελ εθινγή ηνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

2. Πε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιχκαηνο ή ζαλάηνπ ηνπ
Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηφο αλαπιεξψλεηαη
απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο θαη
απηνχ απφ ην αξραηφηεξν – εμ απφςεσο ζεηείαο- κε
εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ή απφ ηνλ
Γηεπζχληνληα Πχκβνπιν θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Ρξάπεδα
ηεο Διιάδνο ή ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Πε πεξίπησζε απνπζίαο,
θσιχκαηνο ή ζαλάηνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ,
αλαπιεξψλεηαη
απφ
ηνλ
αξραηφηεξν
Αλαπιεξσηή
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηνο φισλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Γηεπζπλφλησλ
Ππκβνχισλ απφ ην αξραηφηεξν, θαηά ηελ εθινγή ηνπ,
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

3. ……………………………

3. …………………………..

4. ……………………………

4. …………………………...
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5. ……………………………

5. …………………………

Ξξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηέηαξηνπ εδαθίνπ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 πξνο ηππηθή επηβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο
ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο θαη κέζσ ηειεδηαζθέςεσο.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΘΡΟ 26

1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη
έγθπξα,
αλ
παξίζηαληαη
ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ
Ππκβνχισλ. Νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ
Ππκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε.
Ξξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ παξαιείπεηαη ηπρφλ θιάζκα
πνπ πξνθχπηεη.

1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα, αλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε
απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ Ππκβνχισλ. Νπδέπνηε φκσο
ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ Ππκβνχισλ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο απφ πέληε.
Ξξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ
παξαιείπεηαη ηπρφλ θιάζκα πνπ πξνθχπηεη. Πε πεξίπησζε
πνπ ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλεη
ρψξα, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε ηειεδηάζθεςε ηα κέιε πνπ
ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηειεδηαζθέςεσο ιακβάλνληαη ππφςε γηα
ηελ απαηηνχκελε απαξηία.

2. ………………………

2. ……………………..

3. ………………………..

3. ……………………..

Ξξνηείλεηαη ε θαησηέξσ ιεθηηθή πξνζζήθε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 πξνο ελαξκφληζή ηεο κε ηελ λέα δηαηχπσζε ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 Θ.Λ. 2190/1920, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 6 άξζξνπ ηξίηνπ λ. 4156/2013.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΡΘΡΟ 30

1. ………………………..

1. ………………………..

2. …………………………

2. ……………………….

3. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην
πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ,
νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ έγθαηξα ζηα ππφινηπα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο
πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο
Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο,

3. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην
πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ,
νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ έγθαηξα θαη επαξθψο ζηα
ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα ίδηα
ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ
ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηα
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θαζψο θαη άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε
απηά ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ
επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
42ε θ.λ. 2190/1920 πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
4.

…………………….

θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ
ζπκθεξφλησλ κε απηά ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε
απηήλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
42ε θ.λ. 2190/1920 πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.
4.

…………………...

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 31 κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθσλ θαη ε αλαξίζκεζε ησλ ππνινίπσλ πξνο
ελαξκφληζε κε ην άξζξν 39 Θ.Λ. 2190/1920, φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
3884/2010.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 31

1. …………………………………

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 31
1. ……………………………………………

2. Ύζηεξα απφ αίηεζε Κεηφρσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ
ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, ν Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο νθείιεη λα
αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, νξίδνληαο
εκέξα ζπλεδξίαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απηψλ
εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ Κεηφρσλ θαη πνπ
δελ κπνξεί, πάλησο, λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα
(30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαβνιήο.
Ζ κεη’ αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε
ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ
δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ
Κεηφρσλ. Πε απηή κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη
Κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12
θαη 13 παξ. 1 ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ.

2. Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ
(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε
ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα
πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε
επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ
θ.λ. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε
γεληθή ζπλέιεπζε. Δλφζσ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη
εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή
πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη
απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε
δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε
εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη
ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο,
καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη
ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ
είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηηο σο άλσ ελέξγεηεο αλ ην
πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ησλ κεηφρσλ έξρεηαη
πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.

3. Ύζηεξα απφ αίηεζε Κεηφρσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ
ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ

3. Δλφζσ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην
ρξεκαηηζηήξην, κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα
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Θεθαιαίνπ, ε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο
Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ελεξγείηαη
κε νλνκαζηηθή θιήζε.

εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920,
έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ
έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε
εκεξεζία δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν πξνβεί ζηελ σο άλσ
ελέξγεηα αλ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ησλ
κεηφρσλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα
ρξεζηά ήζε.

4. Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε Κεηφρνπ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5), ηνπιάρηζηνλ,
πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε
Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην
κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή
εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο.
Δπίζεο, κε αίηεζε Κεηφρσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην
έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα
αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθ’ φζνλ είλαη
ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία,
θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη
θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε
αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. Πε φιεο ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί
λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
Ξξαθηηθά. Ρέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο
πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ Κεηφρσλ
ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 θ.λ.2190/1920.
5. Κεηά απφ αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα
πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα
παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
Ξξαθηηθά.

4. Ύζηεξα απφ αίηεζε Κεηφρσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα
εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ν
Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο νθείιεη λα αλαβάιεη κία κφλν
θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηαθηηθήο
ή έθηαθηεο, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαο γηα ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ απηψλ εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ
Κεηφρσλ θαη πνπ δελ κπνξεί, πάλησο, λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
αλαβνιήο.
Ζ κεη’ αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο
πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ
δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ Κεηφρσλ.
Πε απηή κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη Κέηνρνη,
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ.2, 28 θαη
28α Θ.Λ. 2190/1920.

5. Ύζηεξα απφ αίηεζε Κεηφρσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα
εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ,
ε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή
θιήζε.
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6. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 4, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην
βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ
πιεξνθνξηψλ επηιχεηαη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο
έδξαο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ. Κε ηελ ίδηα
απφθαζε, ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη ηελ Δηαηξεία λα
παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.

6. Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε Κεηφρνπ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5), ηνπιάρηζηνλ, πιήξεηο
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε
ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη
ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο
Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα
απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην
πεξηερφκελν. πνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ
πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηελ κνξθή
εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Δπίζεο, κε αίηεζε Κεηφρσλ,
νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε, εθ’ φζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ
ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο
θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ
νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. Πε
φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
Ξξαθηηθά. Ρέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο
πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ Κεηφρσλ ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6
ηνπ άξζξνπ 18 θ.λ.2190/1920.

7. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη
αηηνχληεο Κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε
κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ
πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ
δηθαηψκαηνο. Ρέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε
ησλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 28 θ.λ. 2190/1920.

7. Κεηά απφ αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα
πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα Ξξαθηηθά.
8. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6,
θαζψο θαη ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν
ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ
επηιχεηαη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο έδξαο ηεο
Δηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε, ην
δηθαζηήξην ππνρξεψλεη ηελ Δηαηξεία λα παξάζρεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.
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9. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο
Κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ρέηνηα απφδεημε
απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην θνξέα ζηνλ
νπνίν ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε
ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε
θνξέα θαη Ρξάπεδαο.

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 δηα ηεο απαινηθήο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ απηήο ελφςεη ηνπ φηη νη
θνηλέο κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην θαη σο εθ ηνχηνπ άπιεο.

1.
2.
3.
4.

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΡΘΡΟ 32

………………….
…………………
………………….
Νη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν Κέηνρνη νθείινπλ λα
απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο
κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Ρέηνηα απφδεημε απνηειεί
θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28.

1.
2.
3.
4.

…………………
………………….
………………….
Νη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν Κέηνρνη νθείινπλ λα
απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο
πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν
ηεο εηαηξείαο.

9. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο.
Πην ζέκα απηφ πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο αλαθνηλψζεηο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Ππλέιεπζε, αιιά δελ απαηηνχλ ςεθνθνξία νχηε
ιήςε απφθαζεο (π.ρ. αλαθνίλσζε γηα ηπρφλ παξαηηήζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο κειψλ ηνπ Γ.Π.
ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Ρξάπεδαο, πνξεία εξγαζηψλ ηεο απφ ηελ αξρή
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θ.ι.π.).
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1
ΠΧ ΚΠΟΡΟΤΛ ΟΗ ΚΔΣΟΥΟΗ ΛΑ ΑΘΖΟΤΛ ΣΑ ΚΔΣΟΥΗΘΑ ΣΟΤ
ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΑ
Πχκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ. 2β θαη 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
πξνζηέζεθαλ, αληηζηνίρσο, κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ Λ. 3884/2010 θαη ηζρχνπλ, ε Ρξάπεδα
ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο γηα ηα αθφινπζα:
ΓΗΘΑΗΧΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ
Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο (θάηνρνο
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο) ζηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε "Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ." (Δ.Σ.Α.Δ.) [πξψελ Θεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ],
ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Ρξάπεδαο θαηά ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα. Θάζε
θνηλή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο Λ. 3723/2008 ηεο Ρξάπεδαο
παξέρνπλ ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ ηνπο (Διιεληθφ Γεκφζην) δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε
Ππλέιεπζε θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 1 Λ. 3723/2008. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο
ηδηφηεηαο θάζε κέηνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Ρξάπεδα ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο
Δ.Σ.Α.Δ. ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Όζνη
απφ ηνπο κεηφρνπο είλαη λνκηθά πξφζσπα πξέπεη κέζα ζηε ίδηα πξνζεζκία λα θαηαζέζνπλ
ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, εθηφο αλ απηά έρνπλ ήδε
θαηαηεζεί ζηελ Ρξάπεδα, νπφηε αξθεί λα κλεκνλεπζεί ζην έγγξαθν αληηπξνζψπεπζεο πνχ
έρνπλ παξαδνζεί απηά. Δλαιιαθηηθά, ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κπνξεί λα γίλεη κε
απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Ρξάπεδαο κε ηα αξρεία ηνπ σο άλσ ηνπ Ππζηήκαηνο
'Απισλ Ρίηισλ.
Ππγθεθξηκέλα, ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 21.6.2014 (Ζκεξνκελία
Θαηαγξαθήο), ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα
ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 26.6.2014, θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε
ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα
ην αξγφηεξν ηελ 23.6.2014, ήηνη ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο. Έλαληη ηεο Ρξάπεδαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε
Γεληθή Ππλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ αλσηέξσ
Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά
ηεο.
Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα
πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ
Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο θαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΖΖ ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΟ ΦΖΦΟΤ ΚΔΧ ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΟΤ
Ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ. Θάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Λνκηθά
πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3)
θπζηθά πξφζσπα.
Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ κέηνρν
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λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα
θάζε κέηνρν. Ν αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ρξάπεδα, πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν
αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν
αληηπξφζσπνο:
α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα
ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ,
β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηφρνπ
πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη
απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο,
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο,
δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).
Ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ Ρξάπεδα εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Ζ Ρξάπεδα ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.nbg.gr) ην έληππν πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ. Ρν έληππν απηφ θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ κέηνρν ζην Ρκήκα/ πνδηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ ηεο
Ρξάπεδαο (Αηφινπ 93, Αζήλα, ηζφγεην ) ή ζην Θεληξηθφ Θαηάζηεκα ή ζηα Θαηαζηήκαηα
Γηθηχνπ ή απνζηέιιεηαη ζηα Fax: 2103343404, 2103343406 θαη 2103343410 ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ν δηθαηνχρνο θαιείηαη
λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ δηνξηζκνχ
αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία, θαιψληαο ζηα ηειέθσλα:
2103343415, 2103343421, 2103343436 θαη 2103343411.
Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Ρξάπεδαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηφρσλ ζηνλ ηφπν
δηεμαγσγήο ηεο, νχηε ηε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηελ
ςεθνθνξία.
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ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:
ΘΕΜΑ 3ο:

ΘΕΜΑ 4ο:

ΘΕΜΑ 5ο:

ΘΕΜΑ 6ο:
ΘΕΜΑ 7ο:
ΘΕΜΑ 8ο:

ΘΕΜΑ 9ο:

ΘΕΜΑ 10ο:

ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 26θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και των Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που
αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2013 (1.1.2013-31.12.2013).

ΑΠΟΧΘ

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 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2013, ςφμφωνα με το
άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προςδιοριςμόσ αμοιβϊν του
Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, του Αναπλθρωτι Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των
μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι
Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2015. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ
2013, ωσ μελϊν των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και
Αμοιβϊν, Διαχείριςθσ Κινδφνων, Στρατθγικισ και προςδιοριςμόσ
αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2015.
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.
Εκλογι νζων μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Οριςμόσ
ανεξάρτθτου(ων) μθ εκτελεςτικοφ(ων) μζλουσ(ων).
Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου.
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 2014 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ και εναρμόνιςθ με
τισ νζεσ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3884/2010)
κακϊσ και με διατάξεισ των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν.
4156/2013 και ν. 4250/2014: τροποποίθςθ των άρκρων 5, 6, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, ςυμπλιρωςθ, κατάργθςθ
και αναρίκμθςθ διατάξεων του Καταςτατικοφ.
Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ
ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ
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ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ

Αξηζκόο Κεηνρώλ θαη Γηθαησκάησλ Φήθνπ

Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 3 εδ. β’ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ε Δζληθή Ρξάπεδα
ηεο Διιάδνο γλσζηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ
πθίζηαληαη θαηά ηελ 28/5/2014, εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δζληθήο
Ρξάπεδαο ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε:
έλα δηο εθαηνκχξην πεληαθφζηα δέθα εθθαηνκκχξηα νρηαθφζηεο είθνζη πέληε ρηιίαδεο
νρηαθφζηεο ηέζζεξηο (1.510.825.804) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ
ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε.
δψδεθα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα κία
(12.639.831) εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο άλεπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ θαη άλεπ ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 2 εδ.
κδ’ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε.
δηαθφζηα εβδνκήληα εθαηνκκχξηα (270.000.000) εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
Λ. 3723/2008 θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4
παξ. 2 εδ. κζ’ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο, κε ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ν Λ.
3723/2008 ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
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Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΤΑΚΤΙΚΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 26/6/2014 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

Επώνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ:

Ρατρώνυμο :
Ριςτοποιθτικό :

ΑΔΤ 

Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ :

ΔΙΑΒΑΤ. 

Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.:

Ζδρα :

Τθλζφωνο :

Τθλζφωνο :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

Μετοχι
GRS003003019
ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αρικμόσ Μετοχών

ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ
Ο/Θ υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Περαιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 26/06/2014
και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Τουσ
παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ.
Βεβαιώνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ
Θμερομθνία ………………….
Ο Μζτοχοσ

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

(υπογραφι)

Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα:
Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςώπωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
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 23/6/2014, θμζρα Δευτζρα και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ
7/7/2014 το αργότερο μζχρι τισ 4/7/2014, θμζρα Ραραςκευι.
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