ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
ΤΘΣ 28θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
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 2011
(1.1.2011 – 31.12.2011).

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.

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (“Δ.Σ.”) προτείνει τθν ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.Σ.
επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ ΕΤΕ για τθ χριςθ
2011, κακϊσ και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, οι οποίεσ
εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 20 Απριλίου 2012.
Οι εκκζςεισ αυτζσ είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Τράπεηασ/2011/ ΕΤΕ & Ομίλου
31.12.2011
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Ομίλου/2011/ ΕΤΕ & Ομίλου
31.12.2011
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2.

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

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.

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων
τθσ χριςεωσ 2011 τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
αποτελοφνται από τθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων,
τθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων, τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
και Τράπεηασ, τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν κακϊσ και τισ Σθμειϊςεισ επί των
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. ςτισ 20
Απριλίου 2012 και είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Τράπεηασ/2011/ ΕΤΕ & Ομίλου
31.12.2011
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Ομίλου/2011/ ΕΤΕ & Ομίλου
31.12.2011
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Συνοπτικά Οικονομικά
Στοιχεία/2011/ Συνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ περιόδου 1.131.12.2011

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ βρίςκονται επίςθσ το Δελτίο Τφπου και θ Ραρουςίαςθ που
ςυνόδευςαν τθν ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Χριςεωσ 2011.
Τα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ ΕΤΕ για το 2011 ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
Κακαρζσ ηθμίεσ €12.344 εκατ. λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ τίτλων
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (PSI)
Δάνεια προσ κατακζςεισ του Ομίλου ςτο 109% και ςτθν Ελλάδα ςτο 106%
Finansbank: κακαρά κζρδθ ςτα €365 εκατ., 16% αφξθςθ χορθγιςεων και 22% αφξθςθ
κατακζςεων ςε ετιςια βάςθ
ΝΑ Ευρϊπθ: κζρδθ προ προβλζψεων ςτα €177 εκατ.
Συνολικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ Ομίλου ςτο 8,3% μετά τθν εγγυθμζνθ από το
Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ κεφαλαιακι ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν Τραπεηϊν.

2

Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

Θ Διοίκθςθ κζτει τουσ ςτόχουσ για το επόμενο ζτοσ ωσ εξισ:
Θ ζμπρακτθ αλλθλεγγφθ από τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ μασ και το Διεκνζσ
Νομιςματικό Ταμείο, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςθμαντικι μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ
μζςω τθσ διαδικαςίασ PSI, επιβεβαιϊνει τθν ςτιριξθ τθσ πρωτοφανοφσ για τα διεκνι
δεδομζνα προςπάκειασ οικονομικισ προςαρμογισ τθσ χϊρασ μασ. Ταυτόχρονα δίνει
ςτθν Ελλάδα μια μοναδικι ευκαιρία να δθμιουργιςει ιςχυρι οικονομία με ςτακερζσ
βάςεισ εντόσ τθσ ευρωηϊνθσ και μακροχρόνια προοπτικι. Αυτι θ ευκαιρία είναι
αδιανόθτο να χακεί, κακϊσ ενδεχόμενθ αποτυχία κα ανζτρεπε ότι ζχει επιτφχει θ
χϊρα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, όχι μόνο ςε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά
και όςον αφορά τθν ίδια τθ κζςθ τθσ ςτθ διεκνι κοινότθτα.
Είναι προφανζσ ότι το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα δοκιμάηεται από τισ ςυνζπειεσ τθσ
δθμοςιονομικισ κρίςθσ. Βρίςκεται αντιμζτωπο με απϊλειεσ δεκάδων
διςεκατομμυρίων ευρϊ, προερχόμενεσ κυρίωσ από το PSI και ςε μικρότερο βακμό
από εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ηθμίεσ ςτα δανειακά χαρτοφυλάκιά του βάςει των
αναλφςεων τθσ BlackRock Solutions. Με το νζο πρόγραμμα ςτακερότθτασ παρζχεται θ
αναγκαία ςτιριξθ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με τθν
πρϊτθ και πιο ςθμαντικι δόςθ να είναι ιδθ διακζςιμθ. Το τελικό φψοσ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ και οι όροι που κα τθ διζπουν ϊςτε το ελλθνικό τραπεηικό
ςφςτθμα να παραμείνει ιδιωτικό εκκρεμοφν και κα αποςαφθνιςκοφν ςφντομα.
Οι παραπάνω εξελίξεισ δθμιουργοφν ςυνκικεσ ουςιαςτικισ αναδιάρκρωςθσ του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ προκειμζνου αυτό να καταςτεί πιο υγιζσ και αποτελεςματικό
ϊςτε να ανταποκρικεί και να ενιςχφςει τον αναπτυξιακό ρόλο του ςτθν οικονομία.
Ο Πμιλοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κα ςυνεχίςει να ακολουκεί ςτρατθγικι
προςαρμοςμζνθ ςτισ ςυνκικεσ τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ που βιϊνουμε. Μζχρι τϊρα
τα αποτελζςματα τθσ ςτρατθγικισ αυτισ είναι:
•
Εντόσ των τελευταίων 20 μθνϊν πζτυχε να ςυγκεντρϊςει περίπου €3,5 δις.
πρόςκετων εποπτικϊν κεφαλαίων.
•
Μείωςε το λειτουργικό κόςτοσ κατά €250 εκατ. εντόσ τθσ τελευταίασ διετίασ προςπάκεια που ςυνεχίηεται.
•
Άςκθςε με ςυνζπεια πιςτοδοτικι πολιτικι που διευκολφνει βιϊςιμεσ
επιχειριςεισ και νοικοκυριά, ενϊ ςυνζχιςε να δίνει μζςω αναχρθματοδοτιςεων τθ
δυνατότθτα ςε εκείνουσ που είχαν πλθγεί από τθν κρίςθ να αντιμετωπίςουν τισ
δραματικζσ ςυνζπειζσ τθσ.
•
Ρροϊκθςε ςθμαντικά τθν εξυγίανςθ του ιςολογιςμοφ τθσ μζςω πολφ
αυξθμζνων προβλζψεων για κινδφνουσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ.
Απόδειξθ τθσ ορκότθτασ των προαναφερκζντων αποτελεί το γεγονόσ ότι θ Εκνικι
Τράπεηα δε κα χρειαςτεί επιπρόςκετα κεφάλαια μετά τθν εξζταςθ που ζγινε ςτο
δανειακό τθσ χαρτοφυλάκιο από τθ BlackRock Solutions.
Στουσ επόμενουσ μινεσ θ Εκνικι Τράπεηα κα ςυνεχίςει τθν προςπάκειά τθσ να
ενιςχφςει τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια, περιορίηοντασ ταυτόχρονα τθν ανάγκθ
κρατικισ ςτιριξισ τθσ με τθν εφαρμογι ςειράσ δράςεων, μεταξφ των οποίων
περιλαμβάνονται: Θ πϊλθςθ μειοψθφικοφ πακζτου τθσ Finansbank, θ διερεφνθςθ τθσ
δυνατότθτασ πϊλθςθσ μειοψθφικοφ πακζτου τθσ υπό ίδρυςθ νζασ κυγατρικισ θ
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οποία κα ενςωματϊςει τισ μονάδεσ τθσ Εκνικισ ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ κακϊσ και
πϊλθςθσ του ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ του Αςτζρα, θ περαιτζρω επαναγορά
ςτοιχείων πακθτικοφ και θ βζλτιςτθ διαχείριςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ. Ωσ
αποτζλεςμα αυτϊν των δράςεων, θ Εκνικι Τράπεηα κα παραμείνει ο βαςικόσ πόλοσ
ιςχφοσ και ςτακερότθτασ του εγχϊριου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ικανόσ να
προςελκφςει τα απαραίτθτα ιδιωτικά κεφάλαια ςτθ διαδικαςία τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ.
Θ Διοίκθςθ κα ικελε επίςθσ να αναγνωρίςει τθν αφοςίωςθ και τθν προςπάκεια που
κατζβαλε το προςωπικό του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςτθν πολφ
δφςκολθ περίοδο τθσ κρίςθσ.
Θ Ελλάδα κατά τθν τελευταία διετία, ζχει κάνει μια τιτάνια προςπάκεια που πολλοί
αμφιςβθτοφςαν ότι κα μποροφςε να γίνει. Τα κετικά αποτελζςματα ζχουν αρχίςει να
γίνονται ορατά και θ Διοίκθςθ είναι πεπειςμζνθ ότι εφόςον ςυνεχιςτεί θ ςυλλογικι
προςπάκεια από όλουσ, με ςτακερότθτα και ςφνεςθ, οι μεγάλεσ κυςίεσ του ελλθνικοφ
λαοφ κα δικαιωκοφν και θ υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ κα γίνει πραγματικότθτα ςφντομα.

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 2011 (1.1.2011-31.12.2011)

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.

Ρροτείνεται θ απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν από
κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2011, και ειδικότερα ωσ προσ:
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ: κ.κ. άπανο Βαςίλειο, Ταμβακάκθ
Απόςτολο, Τουρκολιά Αλζξανδρο, Θωμόπουλο Άνκιμο, Θεόκλθτο Λεωνίδα, Τριανταφυλλίδθ
Αβραάμ, Ηανιά Γεϊργιο, Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου Αλεξάνδρα, Σαμπατακάκθ Ρζτρο,
Φραγκίςτα Μαρία, Σεβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλθτο, Γιαννίδθ Ιωάννθ,
Βαβαλίδθ Στζφανο, Ραναγόπουλο Ιωάννθ, Μακρίδθ Αλζξανδρο, Θεοδωρόπουλο Σπυρίδωνα
και Κωνςταντακόπουλο Βαςίλειο.
Τουσ ορκωτoφσ ελεγκτζσ τθσ Τράπεηασ: κ.κ. Ρθλείδθ Εμμανουιλ και Γιουροφκο Επαμεινϊνδα
τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ Deloitte.

4

Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

4.

Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για
τθν εταιρικι χριςθ 2011, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παράγραφοσ 2 Κ.Ν. 2190/1920.
Ρροςδιοριςμόσ αμοιβϊν του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, των Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Συμβοφλων και των μθ εκτελεςτικϊν
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2013.
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2011, 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
2013.
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.

Ρροτείνεται να εγκρικοφν οι καταβλθκείςεσ κατά τθ διάρκεια του 2011 κακαρζσ αμοιβζσ
(μετά τισ τυχόν κρατιςεισ για αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φόρο ειςοδιματοσ) ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνολικοφ φψουσ €1.484,8 χιλ. ωσ ακολοφκωσ:

ΔΣ & Επιτροπζσ
ακακάριςτεσ
αποδοχζσ

Εξαρτθμζνθ εργαςία

κακαρζσ
αποδοχζσ

ακακάριςτεσ
αποδοχζσ

κακαρζσ
αποδοχζσ

ΑΡΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

54 000

34 452

372 937

218 282

ΤΑΜΒΑΚΑΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

36 000

22 968

372 937

206 762

ΒΑΒΑΛΙΔΘΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

45 000

28 710

-

-

ΓΙΑΝΝΙΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ
MHTΟΡΟΛΙΤΘΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΚΛΘΤΟΣ

27 000

17 226

53 110

32 698

32 250

20 575

-

-

ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΘΣ ΑΒΑΑΜ

18 000

11 484

49 744

29 000

ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

18 000

11 484

94 007

50 017

ΜΑΚΙΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ

18 000

11 484

-

-

ΗΑΝΙΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ ΜΡΕΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΑ

36 000

22 968

-

-

45 000

28 710

-

-

ΣΑΜΡΑΤΑΚΑΚΘΣ ΡΕΤΟΣ

45 000

28 710

-

-

ΦΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΙΑ

33 750

21 532

-

-

ΤΟΥΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ

18 000

11 484

365 625

211 617

ΘΕΟΚΛΘΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

18 000

11 484

364 206

210 041

ΘΩΜΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

23 250

14 833

365 624

211 038

ΘΕΟΔΩΟΡΟΥΛΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ

24 000

15 312

-

-

494 250

315 331

2 038 193

1 169 457

ΣΥΝΟΛΟ
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Για το 2012 προτείνονται (προχπολογιηόμενεσ) αμοιβζσ προσ τα μζλθ Δ.Σ. ςυνολικοφ φψουσ
€1.335 χιλ., μειωμζνεσ κατά 10% ςε ςχζςθ με το 2011.
Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τισ τακτικζσ αποδοχζσ, υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 14.1.2010, ςτο πλαίςιο των
ςυνκθκϊν και τθσ γενικότερθσ πολιτικισ, οι αμοιβζσ του Ρροζδρου και του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, κακορίςτθκαν μειωμζνεσ κατά ποςοςτό 15% (€25.500 ζναντι €30.000,
μθνιαίωσ) ςε ςχζςθ με τισ αμοιβζσ του προθγοφμενου Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου. Επιπρόςκετα, εντόσ του 2012, θ Διοίκθςθ αντιλαμβανόμενθ τισ δυςμενείσ
οικονομικζσ εξελίξεισ και ςτα πλαίςια τθσ μείωςθσ των δαπανϊν, ειςθγείται τθ μείωςθ των
αμοιβϊν του Ρροζδρου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου κακϊσ και των τριϊν Αναπλθρωτϊν
Διευκυνόντων Συμβοφλων, από τθν 1/4/2012, κατά 15%, ιτοι €21.675 μθνιαίωσ για τον
Ρρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και €21.250 μθνιαίωσ για τουσ τρείσ Αναπλθρωτζσ
Διευκφνοντεσ Σφμβουλουσ.
Ρροτείνεται θ ζγκριςθ των ανωτζρω αμοιβϊν του Ρροζδρου και των εκτελεςτικϊν μελϊν του
Δ.Σ. μζχρι τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ ζτουσ 2013, 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.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ
14.1.2010 και οι αμοιβζσ όλων των μελϊν του Δ.Σ. για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ
του Δ.Σ. και των Επιτροπϊν του, αποφαςίςτθκε να είναι μειωμζνεσ κατά ποςοςτό 10%
(αντίςτοιχα, €18.000 ζναντι €20.000, ετθςίωσ, και €9.000 ζναντι €10.000, ετθςίωσ για τθ
ςυμμετοχι μελϊν ςε κάκε Επιτροπι του Δ.Σ. τθσ ΕΤΕ, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων
και ςυμμετοχισ τόςο ςτο Δ.Σ. όςο και ςτισ Επιτροπζσ του). Ρροτείνεται να εγκρικεί ποςόν
αμοιβϊν που καταβάλλεται ςε κάκε μζλοσ του Δ.Σ. για τισ παραςτάςεισ του ςτισ ςυνεδριάςεισ
τoυ Δ.Σ., τo oπoίo προτείνεται να αvζρχεται μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ
2013, ςε €18.000 ετθςίωσ (ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων) και πρόςκετθ ετιςια αμοιβι
€9.000 για κάκε μζλοσ του Δ.Σ. που μετζχει ςτισ Επιτροπζσ Ελζγχου, Στρατθγικισ, Διαχείριςθσ
Κινδφνων, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ & Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Αμοιβϊν
μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2013 (ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων).
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5.

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το
άρκρο 30 παράγραφοσ 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.

Ρροτείνεται να χορθγθκεί άδεια ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ
Διευκυντζσ, τουσ Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ, να
μετζχουν ςε Διοικθτικά Συμβοφλια 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.

Ρροτείνεται, κατόπιν και πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Υποψθφιοτιτων του Δ.Σ., θ επανεκλογι των παρακάτω, ωσ μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΤΕ, με κθτεία ζωσ τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2013:
κ.κ. Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου, Στζφανοσ Βαβαλίδθσ, Μαρία
Φραγκίςτα. Επίςθσ, προτείνεται ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ από μζλοσ του Δ.Σ.
κυρίου Γεϊργιου Ηανιά, θ εκλογι του κυρίου Αλζξανδρου Μακρίδθ ωσ μζλουσ τθσ Επιτροπισ.

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 2012 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.
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν εκλογι των ορκωτϊν ελεγκτϊν κυρίου Εμμανουιλ
Ρθλείδθ και κυρίασ Beate Randulf τθσ εταιρείασ «Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ &
Καμπάνθσ ΑΕ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν» ωσ τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ ελεγκτι, αντίςτοιχα. Θ
αμοιβι των ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο τθσ χριςθσ 2012 προτείνεται να ανζλκει ςτισ
€600.000, ίδια με εκείνθ του 2011.

8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σφμφωνα 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 Τράπεηα
ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ
κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ) ςτα αρχεία του Συςτιματοσ 'Αυλων Τίτλων
που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο
Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ κατά τα κατωτζρω
αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν.
3723/2008 τθσ Τράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο)
δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Συνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008.
Για τθν απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν
Τράπεηα ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ
ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Πςοι 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 Τράπεηα, οπότε
αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ που ζχουν παραδοκεί αυτά.
Εναλλακτικά, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνει με απευκείασ
θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων.
Συγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 23θ Ιουνίου 2012
(Θμερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν
θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 28θσ Ιουνίου 2012, και θ ςχετικι ζγγραφθ
βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να
περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 25θ Ιουνίου 2012, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν
από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ζναντι τθσ Τράπεηασ κεωρείται ότι ζχει
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα
του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Θμερομθνία Καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ
προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ
Γενικι Συνζλευςθ 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 Συνζλευςθ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΘΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥ
Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω
αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά
πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3)
φυςικά πρόςωπα.
Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, 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 Συνζλευςθ.
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά
για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Τράπεηα,
πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 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 Τράπεηασ 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 Τράπεηασ ι
μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που
ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ,
γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ
Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ,
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 Τράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.

Θ Τράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.nbg.gr) το ζντυπο που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτο Τμιμα/ Υποδιεφκυνςθ
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό
Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: 2103343404,
2103343406, 2103343410. τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ
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αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν
Εταιρεία, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα: 2103343426, 2103343415, 2103343421, 2103343417,
2103343419.
Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο
διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν
ψθφοφορία.

11

Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 28θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και των Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που
αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

ΘΕΜΑ 3ο:

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 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).

ΘΕΜΑ 4ο:

Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2011, ςφμφωνα με το
άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ρροςδιοριςμόσ αμοιβϊν του
Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, των Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Συμβοφλων, και
των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2013. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι
χριςθ 2011, 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 2013.

ΘΕΜΑ 5ο:

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του
Κ.Ν. 2190/1920 και το άρκρο 30 παράγραφοσ 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 μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου.

ΘΕΜΑ 6ο:
ΘΕΜΑ 7ο:

ΘΕΜΑ 8ο:

ΑΡΟΧΘ

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 2012 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ
ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ
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ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου
Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που
υφίςτανται κατά τθν 6/6/2012, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ:
· εννιακόςια πενιντα ζξι εκατομμφρια ενενιντα χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ογδόντα δφο
(956.090.482) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ.
· 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 Τράπεηασ, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ.
· 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 Τράπεηασ, με τα δικαιϊματα που
παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
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ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΤΑΚΤΙΚΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 28/6/2012 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ.

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 Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Ρρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Ρεραιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 28/6/2012
και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ 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.
Βεβαιϊνεται 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 αυτοπροςϊπωσ 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 το αργότερο μζχρι τισ 25/6/2012, θμζρα Δευτζρα.
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