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Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

1.

Μείωςθ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ
τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ
και μείωςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν με ςυνζνωςθ των εν λόγω μετοχϊν
(reverse split) και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά
ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split), με
ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ
Τράπεηασ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

2/3 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
2/3 του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

το πλαίςιο ςτακεροποίθςθσ του ελλθνικοφ χρθματοπιςτωτικοφ τομζα,
αποφαςίςτθκε θ ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν,
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ επίδραςθ ςε αυτζσ, μεταξφ άλλων, τθσ
αναδιάρκρωςθσ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ. Οι όροι τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ
των τραπεηϊν προβλζπονται από το νόμο 3864/2010, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, τισ υπ’ αρ. 15/2012 και 38/2012 Πράξεισ Τπουργικοφ υμβουλίου και από τισ
γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω
ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν
(ςτο εξισ το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ). Κατ’ εφαρμογι του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ, θ Σράπεηα ζχει ςυνάψει τθν από 21.12.2012 Κωδικοποιθμζνθ
φμβαςθ Προεγγραφισ (ςτο εξισ, θ Σφμβαςθ Ρροεγγραφισ) με αντιςυμβαλλομζνουσ
το Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΤΧΣ) και το Ευρωπαϊκό
Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΕΤΧΣ).

φμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ και τθ φμβαςθ Προεγγραφισ, θ
Σράπεηα οφείλει να πραγματοποιιςει αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου υπό τουσ όρουσ
και τουσ περιοριςμοφσ που αυτά προβλζπουν. τουσ ανωτζρω όρουσ,
ςυμπεριλαμβάνεται και ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ διάκεςθσ των νεοκδοκθςομζνων
από τθν εν λόγω αφξθςθ μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, για τον οποίο λαμβάνεται υπόψθ,
μεταξφ άλλων, και θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ κατά τθ
διάρκεια των πενιντα (50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ
θμερομθνίασ κακοριςμοφ τθσ.

Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ
Σράπεηασ είναι χαμθλότερθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ και δεδομζνου ότι αφενόσ για
τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθν αφξθςθ του
μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ κα λθφκεί υπόψθ
θ μζςθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ κατά τθ διάρκεια των
πενιντα (50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ
κακοριςμοφ τθσ και αφετζρου των ςχετικϊν περιοριςμϊν του κοινοφ εταιρικοφ
δικαίου, παρίςταται ανάγκθ μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν τθσ
Σράπεηασ ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου τθσ
Σράπεηασ κατά τα παραπάνω και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14 του
κ.ν. 2190/1920 (ςφμφωνα με τθν οποία, απαγορεφεται θ ζκδοςθ μετοχϊν ςε τιμι
κατϊτερθ του αρτίου).
Για το ςκοπό αυτό προτείνεται ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων θ
ταυτόχρονθ (i) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά
ψιφου μετοχισ τθσ Σράπεηασ από 1,00 Ευρϊ ςε 10,00 Ευρϊ και μείωςθ του
ςυνολικοφ αρικμοφ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από
1.226.601.200 ςε 122.660.120 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ
Σράπεηασ, με ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ
(reverse split) με αναλογία δζκα (10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ προσ μία
(1) νζα κοινι μετοχι τθσ Σράπεηασ, και (ii) μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ
κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Σράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί
μετά το reverse split) από 10,00 Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό
ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ ποςοφ ΕΤΡΩ 1.189.803.164, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920.
Συχόν κλάςματα μετοχϊν που κα προκφψουν από το reverse split και τθ μείωςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου ωσ ανωτζρω κα εκποιθκοφν από τθν Σράπεηα το ςυντομότερο
δυνατόν κατά τθν ιςχφουςα χρθματιςτθριακι νομοκεςία.
χετικϊσ κα πρζπει να τροποποιθκεί και το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ
κατά τα ακόλουκα:
1) Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ:
«1. Σο Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ 1.394.298.036, και
διαιρείται α) ςε 122.660.120 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία,

β) ςε 25.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ
ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μηϋ τθσ
παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε
270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα
αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ’ και νδ’ τουσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
2) Προςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 εδαφίου ξ’ ωσ εξισ:
«ξ) Με τθν από *•+ απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ αποφαςίςτθκε θ
μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά Ευρϊ 1.189.803.164 μζςω ταυτόχρονθσ (i)
αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ
Σράπεηασ από 1,00 Ευρϊ ςε 10,00 Ευρϊ και μείωςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από 1.226.601.200 ςε
122.660.120 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Σράπεηασ, με
ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία δζκα
(10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ προσ μία (1) νζα κοινι μετοχι τθσ Σράπεηασ,
και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου
μετοχισ τθσ Σράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split) από 10,00
Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό ειδικοφ αποκεματικοφ Ευρϊ
1.189.803.164, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά
ςυνζπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ 1.394.298.036, και
διαιρείται α) ςε 122.660.120 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε
μία, β) ςε 25.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ
δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο
εδάφιο μηϋ τουσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε
μία και γ) ςε 270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ
ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ’ και νδ’ τουσ παρ. 2 του παρόντοσ
άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
Επιπλζον, προτείνεται θ παροχι εξουςιοδοτιςεων προσ τα εκτελεςτικά μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου προκειμζνου ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, να προβοφν
ςε οποιαδιποτε ενζργεια, διλωςθ, αίτθςθ, υποβολι εγγράφων που απαιτείται για
τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω αποφάςεων, τθ χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων από τθν
Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, το Τπουργείο Ανάπτυξθσ κακϊσ και
κάκε ςυναφοφσ κζματοσ με δυνατότθτα να ορίηουν προσ τοφτο περαιτζρω ζνα ι
περιςςότερα ςτελζχθ τθσ Σράπεηασ.

2. Ζκδοςθ κατ’ εφαρμογι του νόμου 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Ρράξθσ
Υπουργικοφ Συμβουλίου και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτϊν, μθ εξαςφαλιςμζνων
και μειωμζνθσ κατατάξεωσ αόριςτθσ διάρκειασ ομολογιϊν, μετατρζψιμων υπό
αίρεςθ ςε κοινζσ, άυλεσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με
δικαίωμα εξαγοράσ αυτϊν από τθν Τράπεηα, ςυνολικοφ ποςοφ κεφαλαίου ζωσ
Ευρϊ 1.900 εκατ., όπωσ αυτό κα προςδιοριςτεί ειδικότερα από τθν Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ, καταβλθτζου διά ειςφοράσ εισ είδοσ, προσ διάκεςθ αυτϊν με ιδιωτικι
τοποκζτθςθ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των μετόχων τθσ
Τράπεηασ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ
για τθ διενζργεια των αναγκαίων πράξεων προσ ζκδοςθ και διάκεςθ των

ομολογιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάλυψθσ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
του 3ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
φμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ, θ Σράπεηα ζχει το δικαίωμα να
εκδϊςει υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, οι οποίεσ κα καλυφκοφν ςτο ςφνολό
τουσ από το ΣΧ ζναντι ειςφοράσ εισ είδοσ ςτθν Σράπεηα ομολόγων ζκδοςθσ ΕΣΧ, θ
ζκδοςθ των οποίων πρζπει να ζπεται ι να προθγείται τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ τθσ
Σράπεηασ μζςω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με ζκδοςθ νζων,
κοινϊν μετοχϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου.
φμφωνα με τα ανωτζρω, προτείνεται ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ να εγκρίνει τθν
ζκδοςθ υπό αίρεςθ μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, οι βαςικοί όροι του οποίου
είναι, ςφμφωνα με όςα ρθτά προβλζπονται ςτο άρ. 2 τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ
Τπουργικοφ υμβουλίου, οι ακόλουκοι:
Φψοσ ομολογιακοφ δανείου κατά κεφάλαιο: ζωσ του ποςοφ των Ευρϊ 1.900εκατ.
όπωσ το μζγιςτο αυτό ποςό προςδιοριςκεί ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν Π.Τ..
38/2012, ιτοι το ποςό προκφπτει από τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ των ςυνολικϊν
κεφαλαιακϊν αναγκϊν τθσ Σράπεηασ, όπωσ αυτό ορίςκθκε από τθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ (ΕΤΡΩ 9.756 εκατ.) και του ποςοφ που ορίηεται από τθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ ςφμφωνα με τθν υποπερίπτωςθ (αα) τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 1 τθσ Π.Τ.. 38/2012. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει θ Γενικι
υνζλευςθ να εξουςιοδοτιςει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ να προβεί ςε
οποιαδιποτε ενζργεια με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω ζκδοςθσ του
ομολογιακοφ δανείου και μεταξφ άλλων να αποφαςίςει το οριςτικό ποςό του
δανείου εντόσ του ορίου των ΕΤΡΩ 1.900 εκατ.
Ονομαςτικι Αξία: οι ωσ άνω υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ εκδίδονται ςτθν
ονομαςτικι τουσ αξία. Θ ονομαςτικι αξία ζκδοςθσ των ανωτζρω ομολογιϊν κα
κακοριςτεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ κατά το χρόνο λιψθσ
απόφαςθσ περί ζκδοςθσ και διάκεςισ τουσ. Θ ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κα
προκφπτουν κατά τθ μετατροπι των εν λόγω ομολογιϊν δε δφναται να υπερβαίνει
τθν ονομαςτικι αξία των μετατρεπομζνων ομολογιϊν
Διάρκεια: οι ωσ άνω ομολογίεσ είναι αόριςτθσ διάρκειασ, χωρίσ θμερομθνία λιξθσ,
εκτόσ αν εξαγοραςτοφν από τθν Σράπεηα ι μετατραποφν από το ΣΧ, όπωσ
περιγράφεται κατωτζρω.
Δικαίωμα Μετατροπισ / Τιμι Μετατροπισ: Θ τιμι μετατροπισ και θ εν γζνει
διαδικαςία μετατροπισ των ομολογιϊν κα διζπεται από τισ διατάξεισ των
παραγράφων 9 ζωσ και 16 του άρκρου 2 τθσ υπ’ αρικ. 38/2012 ΠΤ.
Ειδικότερα:
Πζντε (5) ζτθ μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των ομολογιϊν, το ανεξόφλθτο
κεφάλαιο αυτϊν μετατρζπεται υποχρεωτικά ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ.

Θ τιμι μετατροπισ των ωσ άνω ομολογιϊν ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ κα
ιςοφται με το 50% τθσ τιμισ διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν που κα εκδοκοφν ςτο
πλαίςιο αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ μζςω ζκδοςθσ κοινϊν
μετοχϊν, ςφμφωνα με το ν. 3864/2010, και κα καλυφκοφν από το ΣΧ. Θ τιμι
μετατροπισ αναπροςαρμόηεται ςε περίπτωςθ εταιρικϊν πράξεων.
Σο ΣΧ μετατρζπει αμζςωσ το ςφνολο των ωσ άνω ομολογιϊν ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ
Σράπεηασ ςτθν ανωτζρω περιγραφείςα τιμι μετατροπισ, ςε περίπτωςθ που, ενϊ θ
κεφαλαιακι ενίςχυςθ τθσ Σράπεηασ περιλαμβάνει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ
κεφαλαίου με ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν, δεν επιτευχκεί θ ελάχιςτθ προβλεπόμενθ
ςτθν οικεία διάταξθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα.
Επιτόκιο: Οι ωσ άνω ομολογίεσ αποφζρουν ςυμβατικό τόκο λογιηόμενο με ετιςιο
επιτόκιο 7%, προςαυξανόμενο κατά 50 μονάδεσ βάςθσ ετθςίωσ. Σα ποςά των τόκων
καταβάλλονται ςε ετιςια βάςθ ςε μετρθτά, εκτόσ αν υφίςταται περίπτωςθ
αντικατάςταςθσ τθσ καταβολισ τόκων με καταβολι ςε είδοσ, ςφμφωνα με τθν
επόμενθ παράγραφο. Θ καταβολι τόκων ςε μετρθτά αντικακίςταται αυτόματα, κατά
το αναγκαίο μζτρο, με καταβολι ςε είδοσ, μζςω τθσ ζκδοςθσ νζων κοινϊν μετοχϊν
τθσ Σράπεηασ ςε τιμι ζκδοςθσ ίςθ με τθν μζςθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ,
κατά τθν διάρκεια των πενιντα (50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ
θμερομθνίασ κατά τθν οποία όφειλαν να καταβλθκοφν οι τόκοι, ςτισ κάτωκι
περιπτϊςεισ:
(α) ςε περίπτωςθ που θ καταβολι από το πιςτωτικό ίδρυμα οποιουδιποτε ποςοφ
τόκων ςε μετρθτά κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ ςυμμόρφωςθ του με τθν
υποχρζωςθ τιρθςθσ των ελάχιςτων κεφαλαιακϊν απαιτιςεων και ειδικότερα του
ελάχιςτου ςυντελεςτι κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων, ι
(β) ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν ποςϊν προσ διανομι εφόςον μια τζτοια πλθρωμι κα
ζκετε, κατά τθν κρίςθ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςε κίνδυνο τθν ςυμμόρφωςθ του
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των ελάχιςτων κεφαλαιακϊν
απαιτιςεων και ειδικότερα του ελάχιςτου ςυντελεςτι κυρίων ςτοιχείων των
βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων.
Ωσ διανεμθτζα δε ποςά ορίηονται τα κακαρά κζρδθ τθσ Σράπεηασ ςε ενοποιθμζνθ
βάςθ για το οικονομικό ζτοσ που προθγείται τθσ θμερομθνίασ καταβολισ τόκων.
Θ Σράπεηα δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να αποφαςίςει να μθν καταβάλει τόκο επί
των ομολογιϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, οι τόκοι δεν είναι απαιτθτοί και δεν ςυντρζχει
γεγονόσ καταγγελίασ του ομολογιακοφ δανείου, αλλά το ςφνολο των ομολογιϊν
μετατρζπεται υποχρεωτικά (κατά ςυνολικό ποςό κεφαλαίου και τόκων) ςε κοινζσ
μετοχζσ τθσ Σράπεηασ, ςε τιμι μετατροπισ, θ οποία ιςοφται με το 65% τθσ μζςθσ
χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ κατά τθν διάρκεια των πενιντα (50) θμερϊν
διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία οι τόκοι
κακίςτανται καταβλθτζοι. Πριν τθν λιψθ απόφαςθσ περί μθ καταβολισ τόκου, θ
Σράπεηα οφείλει να προβεί ςε μείωςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ι / και του
αρικμοφ των υφιςταμζνων κοινϊν μετοχϊν τθσ ςτο μζτρο που απαιτείται

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ μετατροπι των ομολογιϊν ςτθν τιμι μετατροπισ
που αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο.
Κατάταξθ ςχετικϊν απαιτιςεων: Οι ομολογίεσ κα ενςωματϊνουν άμεςεσ, μθ
εξαςφαλιςμζνεσ μειωμζνθσ κατάταξθσ απαιτιςεισ του κατόχου τουσ ζναντι τθσ
Σράπεηασ καταταςςόμενεσ ωσ ακολοφκωσ:
(α) Ικανοποιοφνται μετά τισ απαιτιςεισ των: (αα) κατακετϊν ι άλλων πιςτωτϊν τθσ
Σράπεηασ με δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ, και (ββ) πιςτωτϊν τθσ Σράπεηασ
μειωμζνθσ κατάταξθσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι τίτλων που
κατατάςςονται ςτα πρόςκετα βαςικά ίδια κεφάλαια,
(β) Ικανοποιοφνται ςτθν ίδια τάξθ: (αα) μεταξφ τουσ χωρίσ οποιαδιποτε προτίμθςθ,
(ββ) με τουσ πιςτωτζσ που ςυμφωνείται ότι κατατάςςονται ςτθν ίδια τάξθ με τισ
απαιτιςεισ εκ των ομολογιϊν και (γγ) με τουσ κατόχουσ άλλων χρθματοπιςτωτικϊν
μζςων που κατατάςςονται ςτα κφρια ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων, πλθν
των υπό (γ) και
(γ) Ικανοποιοφνται πριν τισ απαιτιςεισ των κοινϊν μετόχων τθσ Σράπεηασ και των
λοιπϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατατάςςονται ςτθν ίδια τάξθ με τισ κοινζσ
μετοχζσ τθσ Σράπεηασ.
Δικαίωμα εξαγοράσ ι τροποποίθςθσ των όρων μονομερϊσ από τθν Τράπεηα: Θ
Σράπεηα δφναται οποτεδιποτε, κατά τθν διακριτικι τθσ ευχζρεια, να επαναγοράηει
τισ ομολογίεσ, εν όλω ι εν μζρει, ςτθν τιμι ζκδοςθσ τουσ πλζον δεδουλευμζνων και
μθ καταβλθκζντων τόκων, κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Σράπεηασ
τθσ Ελλάδοσ, θ οποία δίδεται υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: (α) οι υπό
επαναγορά ομολογίεσ ζχουν αντικαταςτακεί ι πρόκειται να αντικαταςτακοφν από
εποπτικά κεφάλαια ίςθσ ι καλφτερθσ ποιότθτασ, και (β) θ Σράπεηα ζχει παράςχει
ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ικανοποιθτικζσ, κατά τθν κρίςθ τθσ, αποδείξεισ ότι μετά
τθν εν λόγω επαναγορά τα ίδια κεφάλαια του κα υπερβοφν τον ελάχιςτο ςυντελεςτι
κφριων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων και τισ εκάςτοτε λοιπζσ απαιτιςεισ
ιδίων κεφαλαίων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ειδικότερεσ αποφάςεισ τθσ Σράπεηασ
τθσ Ελλάδοσ ςε ςχζςθ με τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ τθσ Σράπεηασ.
Οι ομολογίεσ που επαναγοράηονται από τθν Σράπεηα ακυρϊνονται κατόπιν
προθγοφμενθσ ζγκριςθσ και ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Σράπεηασ τθσ
Ελλάδοσ.
Υποχρεϊςεισ τθσ Τράπεηασ ενόςω υφίςτανται οι ομολογίεσ: Κακ` όςο χρόνο
υφίςτανται ομολογίεσ: (α) θ Σράπεηα δεν ζχει δικαίωμα να διανείμει μερίςματα
ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ, και (β) οποιοδιποτε ποςό που κανονικά προορίηεται προσ
διανομι ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ, διατίκεται αναλογικά για τθν καταβολι των τόκων
των ομολογιϊν, των τόκων ι μεριςμάτων προσ τουσ πιςτωτζσ ίδιασ τάξθσ και τθν
επαναγορά των ομολογιϊν και των τίτλων που κατζχουν οι πιςτωτζσ ίδιασ τάξθσ με
τισ ομολογίεσ.
Οι ανωτζρω υπό ςτοιχεία (α) και (β) υποχρεϊςεισ τθσ Σράπεηασ ιςχφουν ςε κάκε
περίπτωςθ διανομισ προσ τουσ κοινοφσ μετόχουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ των
περιπτϊςεων διανομισ μεριςμάτων ι ςτοιχείων ενεργθτικοφ, επαναγοράσ μετοχϊν,

και επιςτροφισ μετοχικοφ κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου
1 του ν. 3723/2008 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 28 του ν. 3756/2009 (Α` 53).
Προτείνεται, περαιτζρω, ςτουσ μετόχουσ θ Σράπεηα να εκδϊςει το ωσ άνω
μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για
τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν από 9-4-2013 ζκκεςθ του το Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Σράπεηασ κατ’ αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, θ οποία
παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω:
«Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ του αρ. 13 παρ. 10 του
κ.ν.2190/1920 για τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και τθν τιμι
διάκεςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν που κα εκδοκοφν κατ’
εφαρμογι του νόμου 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθσ Υπουργικοφ
Συμβουλίου
Α. Ζκδοςθ, κατ’ εφαρμογι του νόμου 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθσ
Υπουργικοφ Συμβουλίου και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτϊν, μθ εξαςφαλιςμζνων
και μειωμζνθσ κατατάξεωσ αόριςτθσ διάρκειασ ομολογιϊν, μετατρζψιμων υπό
αίρεςθ ςε κοινζσ, άυλεσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με
δικαίωμα εξαγοράσ αυτϊν από τθν Τράπεηα, ςυνολικοφ ποςοφ κεφαλαίου ζωσ
Ευρϊ 1.900 εκατ., όπωσ αυτό κα προςδιοριςτεί ειδικότερα από τθν Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ, καταβλθτζου διά ειςφοράσ εισ είδοσ, προσ διάκεςθ αυτϊν με ιδιωτικι
τοποκζτθςθ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των μετόχων τθσ
Τράπεηασ – Όροι ζκδοςθσ
Η Σράπεηα ζχει το δικαίωμα να αντλιςει κεφάλαια, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
περιοριςμοφσ του νόμου 3864/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, των υπ’ αρ.
15/2012 και 38/2012 Πράξεων Τπουργικοφ υμβουλίου και τισ γενικζσ διατάξεισ του
κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί
αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Πρόγραμμα
Ανακεφαλαιοποίθςθσ), είτε μζςω ζκδοςθσ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν,
διεπόμενων από τουσ όρουσ του αρ. 2 τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ
υμβουλίου ι και μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου με ζκδοςθ νζων κοινϊν
μετοχϊν. Σοφτο επαναλαμβάνεται και ςτθν από 21.12.2012 Κωδικοποιθμζνθ φμβαςθ
Προεγγραφισ (ςτο εξισ, θ Σφμβαςθ Προεγγραφισ) μεταξφ τθσ Σράπεηασ, του Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΕΤΧΣ).
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ζχοντασ υπόψθ του τα ανωτζρω και ςτοχεφοντασ ςτθν
αφξθςθ των πικανοτιτων για τθν κάλυψθ του 10% τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςτθν
αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου μζςω ζκδοςθσ κοινϊν μετοχϊν προτείνει ςτθν
Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ ΕΣΕ να εκδοκεί υπό αίρεςθ μετατρζψιμο
ομολογιακό δάνειο ςυνολικοφ ποςοφ ζωσ ΕΤΡΩ 1.900 εκατ., όπωσ το μζγιςτο αυτό
ποςό προςδιοριςκεί ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν Π.Τ.. 38/2012, ιτοι το ποςό
προκφπτει από τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ των ςυνολικϊν κεφαλαιακϊν αναγκϊν
τθσ Σράπεηασ, όπωσ αυτό ορίςκθκε από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΕΤΡΩ 9.756 εκατ.)
και του ποςοφ που ορίηεται από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με τθν

υποπερίπτωςθ (αα) τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ Π.Τ..
38/2012. Επίςθσ το Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει θ Γενικι υνζλευςθ να
εξουςιοδοτιςει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ να προβεί ςε οποιαδιποτε
ενζργεια με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω ζκδοςθσ του ομολογιακοφ δανείου και
μεταξφ άλλων να αποφαςίςει το οριςτικό ποςό του δανείου εντόσ του ορίου των ΕΤΡΩ
1.900 εκατ. Σο οριςτικό αυτό ποςό κα καλυφκεί ςτο ςφνολό του από το ΣΧ ζναντι
ειςφοράσ εισ είδοσ ςτθν Σράπεηα ομολόγων ΕΣΧ, οι όροι του οποίου προβλζπονται
ρθτά ςτο άρκρο 2 τθσ υπ’ αρ. 38 Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου.
Β. Λόγοι Κατάργθςθσ του Δικαιϊματοσ Προτίμθςθσ των κοινϊν και προνομιοφχων
μετόχων ςτθν ζκδοςθ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν που εκδίδονται
ςφμφωνα με το ν. 3864/2010 και τθν υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ Υπουργικοφ
Συμβουλίου
Η εν λόγω κατάργθςθ κρίνεται ςκόπιμθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο κακϊσ το
Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ ςτο άρκρο 5 παρ. 6 αυτοφ προβλζπει το δικαίωμα
προτίμθςθσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ και ςτισ περιπτϊςεισ ζκδοςθσ ομολογιακοφ
δανείου μετατρζψιμου ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ.
φμφωνα με το άρ. 2 παρ. 5 τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου, οι
εν λόγω ομολογίεσ δφναται να κατζχονται μόνον από το ΣΧ ι από τθν Σράπεηα, ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ επαναγοράσ αυτϊν.
Η κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των μετόχων τθσ Σράπεηασ επιβάλλεται εν
προκειμζνω εκ του νόμου κακϊσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεν δφναται άλλο
πρόςωπο, πζραν του ΣΧ (ι τθσ Σράπεηασ, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ
επαναγοράσ αυτϊν), να αναλάβει τισ υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ που
εκδίδονται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ.
Γ. Δικαιολόγθςθ τιμισ διάκεςθσ και τιμισ μετατροπισ των υπό αίρεςθ
μετατρζψιμων ομολογιϊν που εκδίδονται ςφμφωνα με το ν. 3864/2010 και τθν υπ’
αρ. 38/2012 Πράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου
Οι όροι ζκδοςθσ των ωσ άνω ομολόγων προβλζπονται ρθτά από το άρκρο 2 τθσ υπ’
αρ. 38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου. Κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα δεν ζχει
δικαίωμα να παρεκκλίνει αυτϊν των όρων.
τουσ ανωτζρω όρουσ ςυμπεριλαμβάνονται ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ διάκεςθσ και ο
τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ τιμισ μετατροπισ των εν λόγω ομολογιϊν.
Ειδικότερα, ςτθν παρ. 5 του άρ. 2 τθσ ανωτζρω πράξθσ, προβλζπεται ότι οι εν λόγω
ομολογίεσ εκδίδονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Σον απόλυτο αρικμό τθσ
ονομαςτικισ αξίασ των ανωτζρω ομολογιϊν κα κακορίςει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
Σράπεηασ κατά το χρόνο λιψθσ απόφαςθσ περί ζκδοςθσ και διάκεςισ τουσ.
φμφωνα δε με τθν παρ. 10 του άρ. 2 τθσ ίδιασ πράξθσ, θ τιμι μετατροπισ των ωσ άνω
ομολογιϊν ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ κα ιςοφται με το 50% τθσ τιμισ διάκεςθσ
των κοινϊν μετοχϊν που κα εκδοκοφν ςτο πλαίςιο αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου
τθσ Σράπεηασ μζςω ζκδοςθσ κοινϊν μετοχϊν, ςφμφωνα με το ν. 3864/2010, και κα
καλυφκοφν από το ΣΧ.

Οι εν λόγω ομολογίεσ δφνανται να μετατραποφν μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που ρθτά
αναφζρει το άρ. 2 τθσ υπ’ αρ. 38 Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου.»
Περαιτζρω προτείνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο όπωσ
εκείνο προβεί ςε οποιαδιποτε αναγκαία πράξθ προκειμζνου να εκδοκεί και να
διατεκεί το ωσ άνω μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο ςφμφωνα με τουσ όρουσ
κάλυψθσ τθσ αφξθςθσ που προτείνεται με το τρίτο κζμα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ.
3. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ για άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι
ποςοφ ΕΥΩ 9.756 εκατ. μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου
μετοχϊν, ςφμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολι ςε μετρθτά ι/και με
ειςφορά εισ είδοσ και με δικαίωμα προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων ςτο
μζροσ τθσ ωσ άνω αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά και κατάργθςθ
του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων για το μζροσ τθσ ίδιασ ωσ
άνω αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ. Κατάργθςθ του
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Τράπεηασ ςτθν ωσ άνω
αφξθςθ.Ραροχι εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ
προκειμζνου να κακορίςει τθν τιμι διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων μετοχϊν
(κατ’ άρκρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεφςει τουσ όρουσ τθσ ωσ
άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του
Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

2/3 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
2/3 του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.

Όπωσ ανεφζρκθ ανωτζρω ςε ςχζςθ με το πρϊτο κζμα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ, θ
Σράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να αντλιςει κεφάλαια πραγματοποιϊντασ αφξθςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ (όπωσ αυτό ορίςτθκε ανωτζρω ςτο πρϊτο κζμα τθσ Θμεριςιασ
Διάταξθσ).
Δεδομζνων των όρων και περιοριςμϊν που προβλζπει το Πρόγραμμα
Ανακεφαλαιοποίθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ των ςυμπεφωνθμζνων ςτθ φμβαςθ
Προεγγραφισ, το Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν υλοποίθςθ
αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν,
ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ):
(Α) (α) Ροςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
ζχει ορίςει ότι θ Σράπεηα οφείλει να αντλιςει ςε ςυμμόρφωςθ με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία περί ελάχιςτων εποπτικϊν κεφαλαίων και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 38
Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου ςυνολικό ποςό ΕΥΩ 9.756 εκατ. Ωσ εκ τοφτου με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο δεφτερο κζμα ανωτζρω και ςτουσ όρουσ κάλυψθσ
που περιγράφει το παρόν κζμα , θ Σράπεηα κα προβεί ςε αφξθςθ ζωσ του ποςοφ των

ΕΤΡΩ 9.756 εκατ., ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ το άρτιο ποςϊν που κα
αντλθκοφν, (ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν,
ονομαςτικϊν και μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Σράπεηασ ο αρικμόσ των οποίων κα
ιςοφται με το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ υνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ
κακοριςκείςασ τιμισ διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων μετοχϊν ςτθν Αφξθςθ (ςτο
εξισ, οι Νζεσ Μετοχζσ). Σο δε ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κα ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει
πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν
(ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Θ ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι
ΕΤΡΩ 0,30, όπωσ κα ζχει προκφψει μετά τθν ζγκριςθ και εφαρμογι των εταιρικϊν
πράξεων που περιγράφονται ςτo κζμα 1 τθσ θμερθςίασ διάταξθσ.
Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα
δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2013, ςτο βακμό που κα επιτραπεί
ςτθν Σράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ
τθσ.
Σο ποςό τθσ υνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν Ενιαία Ζκκεςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν.
3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του
αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία
παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β) (θ Ενιαία Ζκκεςθ).
(β) Τιμι Διάκεςθσ: τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο κατ’ αρ. 13
παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό ορίςει ςε μεταγενζςτερο τθσ ζκτακτθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ χρονικό ςθμείο τθν τιμι διάκεςθσ των Νζων
Μετοχϊν (ςτο εξισ, θ Τιμι Διάκεςθσ) κακϊσ και να προβεί ςε οποιαδιποτε άλλθ
ενζργεια κεωρθκεί κατά νόμο ι κρίνει το ίδιο το Διοικθτικό υμβοφλιο απαραίτθτθ
προκειμζνου να οριςτεί θ Σιμι Διάκεςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του κ.ν.
2190/1920. Θ ανωτζρω εξουςιοδότθςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ από τθν παροχι τθσ
και κα αςκθκεί, όςον αφορά ςτο χρόνο υλοποίθςθσ των ενεργειϊν για τισ οποίεσ
παρζχεται αλλά και ςτο περιεχόμενο και αποτζλεςμα αυτϊν των ενεργειϊν, ςε πλιρθ
ςυμμόρφωςθ με τα ςχετικϊσ οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 38 Πράξθ Τπουργικοφ
υμβουλίου και τον κ.ν. 2190/1920, ιδίωσ όςον αφορά ςτο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου δεν δφναται θ τιμι διάκεςθσ των
Νζων Μετοχϊν ςτο μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά να είναι
κατϊτερθ αυτισ για το μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε
είδοσ. το ίδιο πλαίςιο το Διοικθτικό υμβοφλιο εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον
απόλυτο αρικμό Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ, με βάςθ τθν
οριςκείςα από αυτό, ωσ ανωτζρω, Σιμι Διάκεςθσ.
Όπωσ αναφζρεται και ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, προτείνεται
να δφναται θ Σιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ
μετοχισ τθσ Σράπεηασ κατά τθν θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ.
Συχόν υπζρ το άρτιο ποςά από τθν ζκδοςθ των Νζων Μετοχϊν κα αχκοφν για το
ςχθματιςμό ειδικοφ αποκεματικοφ «από τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο».

(γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν
μζρει με ειςφορά εισ είδοσ.
υγκεκριμζνα:
(1) ποςό ζωσ ΕΥΩ 975,6 εκατ. από τθ υνολικι Αφξθςθ, να δφναται να καλυφκεί με
μετρθτά, διατθρϊντασ το δικαίωμα προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ για όλουσ τουσ
υφιςτάμενουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ και καταργϊντασ το δικαίωμα
προτίμθςθσ για το ίδιο μζροσ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Σράπεηασ (ςτο εξισ, θ
Σε Μετρθτά Αφξθςθ), ενϊ
(2) ποςό ζωσ ΕΥΩ 9.756 εκατ. από τθ υνολικι Αφξθςθ, ιτοι το ςφνολο αυτισ, να
δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και ςυγκεκριμζνα, με ειςφορά ομολόγων
ζκδοςθσ του ΕΣΧ και κυριότθτασ του ΣΧ, τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ να
επιφυλαχκεί από τθν Σράπεηα μόνον για το ΣΧ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του
Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Σράπεηασ (ςτο εξισ, θ Εισ
Είδοσ Αφξθςθ).
κόπιμο είναι να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του
Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ και τθσ φμβαςθσ Προεγγραφισ, θ Σράπεηα ζχει
ιδθ λάβει από το ΣΧ, ομόλογα κυριότθτασ του ΣΧ και ζκδοςθσ ΕΣΧ ςυνολικισ
ονομαςτικισ αξίασ €7.430,0 εκατ. και €2.326,0 εκατ., τθν 28 Μαίου και 21 Δεκεμβρίου
2012, αντίςτοιχα, ωσ προκαταβολι ςυμμετοχισ αυτοφ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ που κα πραγματοποιθκεί κατ’ εφαρμογι του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ και τθσ φμβαςθσ Προεγγραφισ.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει ειδικότερα όςον αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ,
ότι:
(α) ςε περίπτωςθ που θ κάλυψθ τθσ ε Μετρθτά Αφξθςθσ υπολείπεται του ποςοφ
ΕΤΡΩ 975,6 εκατ., θ Αφξθςθ να καλυφκεί ωσ ακολοφκωσ:
(α.1.) αν θ ε Μετρθτά Αφξθςθ ζχει καλυφκεί κατ’ ελάχιςτο μζχρι ποςοφ ΕΤΡΩ 800
εκατ. με μετρθτά, θ ε Μετρθτά Αφξθςθ κα κεωρθκεί καλυφκείςα κατά το πράγματι
καταβλθκζν ποςό, και το δεκαπλάςιο του εναπομείναντοσ ποςοφ που είχε
καταλογιςτεί ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ κα δφναται να καλυφκεί με τθν ανάλθψθ από
το ΣΧ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν που δφναται να εκδϊςει θ Σράπεηα
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο δεφτερο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ
διάταξθσ, ϊςτε το ποςό τθσ υνολικισ Αφξθςθσ Μετοχικοφ Κεφαλαίου να περιοριςτεί
αντίςτοιχα και να επιτευχκεί διά τθσ καλυφκείςασ ςε Μετρθτά Αφξθςθσ θ ςυμμετοχι
του ιδιωτικοφ τομζα ςε ποςοςτό 10% τθσ υνολικισ Αφξθςθσ.
(α.2.) αν θ ε Μετρθτά Αφξθςθ ζχει καλυφκεί με μετρθτά ςε ποςό χαμθλότερο των
800 εκατ., οι αςκιςαντεσ δικαιϊματα προτίμθςθσ και, τυχόν, Δικαίωμα Προεγγραφισ
κα ζχουν δικαίωμα να επιλζξουν (i) είτε να εξακολουκιςει να ιςχφει θ
αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ που ζχουν υποβάλει ςτθν Σράπεηα, ανεξαρτιτωσ του
γεγονότοσ ότι καταβλικθκε ςε μετρθτά ποςό χαμθλότερο των 800 εκατ., ι (ii) να

ανακαλζςουν τθν ωσ άνω υποβλθκείςα αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ δικαιοφμενοι να
τουσ επιςτραφεί από τθν Σράπεηα ατόκωσ οιοδιποτε ποςό κατζβαλαν προκειμζνου
να ςυμμετάςχουν ςτθν Αφξθςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εν λόγω αίτθςθ/διλωςθ
κάλυψθσ κα αναφζρει με τρόπο διακριτό τισ ανωτζρω επιλογζσ που κα ζχουν τα
αςκοφντα τα εν λόγω δικαιϊματα πρόςωπα, ϊςτε αυτά να μποροφν ρθτά να
δθλϊςουν αν επικυμοφν θ υποβλθκείςα αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ να ιςχφςει ακόμα
και ςε περίπτωςθ που θ ε Μετρθτά Αφξθςθ δεν καλυφκεί κατ’ ελάχιςτο μζχρι ποςοφ
ΕΤΡΩ 800 εκατ. με μετρθτά. Θ εν λόγω διαδικαςία κα περιγράφεται αναλυτικά ςτο
ενθμερωτικό δελτίο που κα εκδϊςει θ Σράπεηα για τθ δθμόςια προςφορά των
νεοεκδοκθςομζνων από τθν Αφξθςθ κοινϊν μετοχϊν και τθν ειςαγωγι τουσ προσ
διαπραγμάτευςθ ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.
(β) ε κάκε περίπτωςθ, οποιοδιποτε ποςό εκ του ποςοφ που ζχει καταλογιςτεί ςτθ ε
Μετρθτά Αφξθςθ απομζνει μθ καλυφκζν, παρά τα (α.1.) και (α.2.) ανωτζρω, κα
καλυφκεί από το ΣΧ, κατά τα προτεινόμενα για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ και ςφμφωνα
με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ. Σο ΣΧ κα καλφψει το ςφνολο τθσ Αφξθςθσ
ακόμα και αν καταβλθκεί μθδενικό ποςό για τθ ε Μετρθτά Αφξθςθ.
(δ) Δικαίωμα Ρροτίμθςθσ: Όςον αφορά ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ, τθν παροχι
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ ςτο εν λόγω μζροσ τθσ Αφξθςθσ ςτουσ υφιςτάμενουσ
κοινοφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ κατά το λόγο ςυμμετοχισ τουσ ςτο κοινό μετοχικό
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ και δικαίωμα προεγγραφισ (που κα αςκείται ταυτόχρονα με
τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ) για κάλυψθ από μζρουσ τουσ επιπλζον του
ωσ άνω αρικμοφ Νζων Μετοχϊν χωρίσ περιοριςμό (το Δικαίωμα Ρροεγγραφισ). Θ
άςκθςθ του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ να είναι δυνατι εφόςον οι εν λόγω
αςκιςαντεσ κα ζχουν αςκιςει πλιρωσ τα δικαιϊματα προτίμθςθσ που τουσ
αναλογοφν και θ ικανοποίθςι του, εφόςον ζχουν προκφψει αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ
από τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ. Εάν οι Νζεσ Μετοχζσ που προκφπτουν
αδιάκετεσ μετά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ δεν επαρκοφν για τθν
πλιρθ ικανοποίθςθ των αιτθμάτων από τθν άςκθςθ του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ,
τα εν λόγω αιτιματα κα ικανοποιθκοφν αναλογικά.
Δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ προτείνεται να ζχουν:
-

όλοι οι μζτοχοι τθσ Σράπεηασ, οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτο φςτθμα
Άχλων Σίτλων τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε., τθ δεφτερθ
εργάςιμθ θμζρα μετά τθν θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ (κατϋ άρκρο 5.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν,
όπωσ ςιμερα ιςχφει), εφόςον διατθροφν τα δικαιϊματα αυτά κατά το χρόνο
άςκθςισ τουσ και

-

όςοι αποκτιςουν δικαιϊματα προτίμθςθσ
διαπραγμάτευςισ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.

κατά

τθν

περίοδο

ε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων μετοχϊν, παρά τθν άςκθςθ ωσ ανωτζρω των
δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ, το Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ δφναται, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 8 του κ.ν.

2190/1920, να διακζςει αυτζσ κατ’ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο υπό
τουσ όρουσ που προβλζπονται ςχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και τθν υπ’ αρ.
38/2012 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου.
Εφόςον καταβλθκεί ελάχιςτο ποςό ΕΤΡΩ 800 εκατ. ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ, ιτοι
επιτευχκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 7 του ν. 3864, το ελάχιςτο
ποςοςτό ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν προτεινόμενθ αφξθςθ μετοχικοφ
κεφαλαίου λαμβανομζνου υπόψθ και του ενδεχομζνου ζκδοςθσ και διάκεςθσ υπό
αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο κζμα
τθσ θμερθςίασ διάταξθσ, οι επενδυτζσ που κα ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν Αφξθςθ
δικαιοφνται να λάβουν δωρεάν, κατ’ αρ. 7 παρ. 4 του νόμου 3864/2010 και αρ. 3 τθσ
38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου αρ. 3 τθσ 38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ
υμβουλίου τίτλουσ παραςτατικοφσ δικαιωμάτων κτιςθσ κοινϊν μετοχϊν τθσ
Σράπεηασ, ζκδοςθσ του ΣΧ, ςε αναλογία ζνα τίτλο για κάκε μία νζα κοινι μετοχι τθσ
Σράπεηασ τθν οποία αποκτοφν. Οι τίτλοι είναι ελευκζρωσ μεταβιβάςιμοι και
παραδίδονται ςτουσ δικαιοφχουσ ταυτόχρονα με τθν παράδοςθ των νζων κοινϊν
μετοχϊν. Κάκε τίτλοσ ενςωματϊνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράςει
από το ΣΧ ςε τιμι που κακορίηεται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 τθσ 38/2012 Πράξθσ
Τπουργικοφ υμβουλίου, προκακοριςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, τισ
οποίεσ μετοχζσ το ΣΧ κα αποκτιςει κατόπιν τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν προτεινόμενθ
Αφξθςθ.
Σα εν γζνει χαρακτθριςτικά των τίτλων παραςτατικϊν δικαιωμάτων κτιςθσ κοινϊν
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ προβλζπονται ρθτά ςτο αρ. 3 τθσ 38/2012 Πράξθσ Τπουργικοφ
υμβουλίου.
Όςον αφορά ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ και το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε αυτι, προτείνεται
θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ που προβλζπει το Καταςτατικό τθσ
Σράπεηασ ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ.6 αυτοφ, τόςο των κοινϊν όςο και των
προνομιοφχων μετόχων για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ και θ
κάλυψθ αυτισ μόνον από το ΣΧ με τθν ειςφορά ομολόγων του ΕΣΧ ι άλλων
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων του ΕΣΧ κατ’ εφαρμογι του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ.
(ε) Ρροκεςμία άςκθςθσ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ
Θ προκεςμία άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ από τουσ υφιςταμζνουσ
μετόχουσ τθσ Σράπεηασ προτείνεται να οριςκεί κατ’ ελάχιςτο δεκαπζντε θμζρεσ, θ
οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, κα εκκινιςει μετά τθν θμερομθνία κακοριςμοφ τθσ τιμισ
διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα εταιρικι και χρθματιςτθριακι νομοκεςία.
(ςτ) Ρροκεςμία Κάλυψθσ
Θ προκεςμία κάλυψθσ των Νζων Μετοχϊν προτείνεται να οριςκεί κατ’ ελάχιςτο
δεκαζξι θμζρεσ, θ οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, κα εκκινιςει μετά τθν θμερομθνία

κακοριςμοφ τθσ τιμισ διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εταιρικι και χρθματιςτθριακι νομοκεςία.
(η) Ραροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Πζραν τθσ παροχισ
εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ κατά το αρ. 13 παρ. 6 του
κ.ν. 2190/1920, τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε αυτό όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει
οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ:
(1) του οριςμοφ τθσ Θμερομθνίασ Αποκοπισ Δικαιωμάτων, Θμερομθνίασ
Προςδιοριςμοφ Δικαιοφχων κακϊσ και τθσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ περιόδου άςκθςθσ
των δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ, ωσ και κάκε άλλθσ
διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων
προτίμθςθσ και του δικαιϊματοσ προεγγραφισ.
(2) του οριςμοφ τθσ διαδικαςίασ επιςτροφισ των δεςμευμζνων χρθματικϊν ποςϊν
ςε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ των αςκθκζντων δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του
δικαιϊματοσ προεγγραφισ και
(3) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ ενθμερωτικοφ δελτίου
για τθ δθμόςια προςφορά και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν
και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
(Β) ε ςχζςθ με όλα τα ανωτζρω, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποβάλλει προσ τθ Γενικι
υνζλευςθ Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ κατ’ εφαρμογι
των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ:
«Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ’ εφαρμογι των
άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν για τθν Αφξθςθ του Κοινοφ Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ
Τράπεηασ κατϋ εφαρμογι του ν. 3864/2010 και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920
για τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει
Α. 1. Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου – Όροι Αφξθςθσ
Η Σράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να αντλιςει κεφάλαια πραγματοποιϊντασ αφξθςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ του νόμου
3864/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, των υπ’ αρ. 15/2012 και 38/2012
Πράξεων Τπουργικοφ υμβουλίου και τισ γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου
αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του
μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Πρόγραμμα
Ανακεφαλαιοποίθςθσ) κακϊσ και τθν από 21.12.2012 Κωδικοποιθμζνθ φμβαςθ
Προεγγραφισ (ςτο εξισ, θ φμβαςθ Προεγγραφισ) μεταξφ τθσ Σράπεηασ, του Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΣΧ) και του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ςτο εξισ, το ΕΣΧ).

Ζχοντασ υπόψθ τουσ όρουσ του Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ και τθσ
φμβαςθσ Προεγγραφισ, προτείνεται αφξθςθ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Σράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ
κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ):
(Α) (α) Ποςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
ζχει ορίςει ότι θ Σράπεηα οφείλει να αντλιςει ςε ςυμμόρφωςθ με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία περί ελάχιςτων εποπτικϊν κεφαλαίων και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 38
Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου ςυνολικό ποςό ΕΤΡΩ 9.756 εκατ. Ωσ εκ τοφτου, με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο δεφτερο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ ζκτακτθσ
γενικισ ςυνζλευςθσ που καλείται να αποφαςίςει, μεταξφ άλλων, για τθν προτεινόμενθ
Αφξθςθ και των προτεινόμενων όρων κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ προτείνεται θ Σράπεηα να
προβεί ςε αφξθςθ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων ζωσ του ποςοφ των ΕΤΡΩ 9.756 εκατ.
(ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν και
μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Σράπεηασ ο αρικμόσ των οποίων κα ιςοφται με το
αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ υνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ κακοριςκείςασ τιμισ
διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων μετοχϊν ςτθν Αφξθςθ (ςτο εξισ, οι Νζεσ Μετοχζσ).
Σο δε ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κα
ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων
Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν (ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Η
ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι ΕΤΡΩ 0,30, όπωσ κα ζχει προκφψει μετά
τθν ζγκριςθ και εφαρμογι των εταιρικϊν πράξεων που περιγράφονται ςτα κζματα 1
και 2 τθσ θμερθςίασ διάταξθσ.
Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα
δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2013, ςτο βακμό που κα επιτραπεί
ςτθν Σράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ
τθσ.
Σο ποςό τθσ υνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν παροφςα.
(β) Τιμι Διάκεςθσ: τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο κατ’ αρ. 13
παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό ορίςει ςε μεταγενζςτερο τθσ ζκτακτθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ χρονικό ςθμείο τθν τιμι διάκεςθσ των Νζων
Μετοχϊν (ςτο εξισ, θ Τιμι Διάκεςθσ) κακϊσ και να προβεί ςε οποιαδιποτε άλλθ
ενζργεια κεωρθκεί κατά νόμο ι κρίνει το ίδιο το Διοικθτικό υμβοφλιο απαραίτθτθ
προκειμζνου να οριςτεί θ Σιμι Διάκεςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του κ.ν.
2190/1920. Η ανωτζρω εξουςιοδότθςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ από τθν παροχι τθσ
και κα αςκθκεί, όςον αφορά ςτο χρόνο υλοποίθςθσ των ενεργειϊν για τισ οποίεσ
παρζχεται αλλά και ςτο περιεχόμενο και αποτζλεςμα αυτϊν των ενεργειϊν, ςε πλιρθ
ςυμμόρφωςθ με τα ςχετικϊσ οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 38 Πράξθ Τπουργικοφ
υμβουλίου και τον κ.ν. 2190/1920, ιδίωσ όςον αφορά ςτο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου δεν δφναται θ τιμι διάκεςθσ των
Νζων Μετοχϊν ςτο μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά να είναι
κατϊτερθ αυτισ για το μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε
είδοσ. το ίδιο πλαίςιο το Διοικθτικό υμβοφλιο εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον
απόλυτο αρικμό Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ, με βάςθ τθν
οριςκείςα από αυτό, ωσ ανωτζρω, Σιμι Διάκεςθσ.

Προτείνεται να δφναται θ Σιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ
τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ κατά τθν θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ.
(γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν
μζρει με ειςφορά εισ είδοσ.
υγκεκριμζνα:
(1) ποςό ζωσ ΕΤΡΩ 975,6 εκατ. από τθ υνολικι Αφξθςθ, να δφναται να καλυφκεί με
μετρθτά, διατθρϊντασ το δικαίωμα προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ για όλουσ τουσ
υφιςτάμενουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ και καταργϊντασ το δικαίωμα
προτίμθςθσ για το ίδιο μζροσ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Σράπεηασ (ςτο εξισ, θ ε
Μετρθτά Αφξθςθ), ενϊ
(2) ποςό ζωσ ΕΤΡΩ 9.756 εκατ. από τθ υνολικι Αφξθςθ, ιτοι το ςφνολο αυτισ, να
δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και ςυγκεκριμζνα, με ειςφορά ομολόγων
ζκδοςθσ του ΕΣΧ και κυριότθτασ του ΣΧ, τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ να
επιφυλαχκεί από τθν Σράπεηα μόνον για το ΣΧ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του
Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Σράπεηασ (ςτο εξισ, θ Εισ
Είδοσ Αφξθςθ).
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει ειδικότερα όςον αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ:
(α) ςε περίπτωςθ που θ κάλυψθ τθσ ε Μετρθτά Αφξθςθσ υπολείπεται του ποςοφ
ΕΤΡΩ 975,6 εκατ., θ Αφξθςθ να καλυφκεί ωσ ακολοφκωσ:
(α.1.) αν θ ε Μετρθτά Αφξθςθ ζχει καλυφκεί κατ’ ελάχιςτο μζχρι ποςοφ ΕΤΡΩ 800
εκατ. με μετρθτά, θ ε Μετρθτά Αφξθςθ κα κεωρθκεί καλυφκείςα κατά το πράγματι
καταβλθκζν ποςό, και το δεκαπλάςιο του εναπομείναντοσ ποςοφ που είχε
καταλογιςτεί ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ κα δφναται να καλυφκεί με τθν ανάλθψθ από
το ΣΧ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν που δφναται να εκδϊςει θ Σράπεηα
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο δεφτερο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ
διάταξθσ, ϊςτε το ποςό τθσ υνολικισ Αφξθςθσ Μετοχικοφ Κεφαλαίου να περιοριςτεί
αντίςτοιχα και να επιτευχκεί διά τθσ καλυφκείςασ ςε Μετρθτά Αφξθςθσ θ ςυμμετοχι
του ιδιωτικοφ τομζα ςε ποςοςτό 10% τθσ υνολικισ Αφξθςθσ.
(α.2.) αν θ ε Μετρθτά Αφξθςθ ζχει καλυφκεί με μετρθτά ςε ποςό χαμθλότερο των
800 εκατ., οι αςκιςαντεσ δικαιϊματα προτίμθςθσ και, τυχόν, Δικαίωμα Προεγγραφισ
κα ζχουν δικαίωμα να επιλζξουν (i) είτε να εξακολουκιςει να ιςχφει θ αίτθςθ/διλωςθ
κάλυψθσ που ζχουν υποβάλει ςτθν Σράπεηα, ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ ότι
καταβλικθκε ςε μετρθτά ποςό χαμθλότερο των 800 εκατ., ι (ii) να ανακαλζςουν τθν
ωσ άνω υποβλθκείςα αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ δικαιοφμενοι να τουσ επιςτραφεί από
τθν Σράπεηα ατόκωσ οιοδιποτε ποςό κατζβαλαν προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθν
Αφξθςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εν λόγω αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ κα αναφζρει με τρόπο
διακριτό τισ ανωτζρω επιλογζσ που κα ζχουν τα αςκοφντα τα εν λόγω δικαιϊματα
πρόςωπα, ϊςτε αυτά να μποροφν ρθτά να δθλϊςουν αν επικυμοφν θ υποβλθκείςα
αίτθςθ/διλωςθ κάλυψθσ να ιςχφςει ακόμα και ςε περίπτωςθ που θ ε Μετρθτά
Αφξθςθ δεν καλυφκεί κατ’ ελάχιςτο μζχρι ποςοφ ΕΤΡΩ 800 εκατ. με μετρθτά. Η εν
λόγω διαδικαςία κα περιγράφεται αναλυτικά ςτο ενθμερωτικό δελτίο που κα εκδϊςει

θ Σράπεηα για τθ δθμόςια προςφορά των νεοεκδοκθςομζνων από τθν Αφξθςθ κοινϊν
μετοχϊν και τθν ειςαγωγι τουσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Αγορά Αξιϊν του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.
(β) ε κάκε περίπτωςθ, οποιοδιποτε ποςό εκ του ποςοφ που ζχει καταλογιςτεί ςτθ ε
Μετρθτά Αφξθςθ απομζνει μθ καλυφκζν, παρά τα (α.1.) και (α.2.) ανωτζρω, κα
καλυφκεί από το ΣΧ, κατά τα προτεινόμενα για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ και ςφμφωνα με
το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ.
(δ) Δικαίωμα Προτίμθςθσ: Όςον αφορά ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ, τθν παροχι
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ ςτο εν λόγω μζροσ τθσ Αφξθςθσ ςτουσ υφιςτάμενουσ κοινοφσ
μετόχουσ τθσ Σράπεηασ κατά το λόγο ςυμμετοχισ τουσ ςτο κοινό μετοχικό κεφάλαιο
τθσ Σράπεηασ και δικαίωμα προεγγραφισ (που κα αςκείται ταυτόχρονα με τθν άςκθςθ
του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ) για κάλυψθ από μζρουσ τουσ επιπλζον του ωσ άνω
αρικμοφ Νζων Μετοχϊν χωρίσ περιοριςμό (το Δικαίωμα Προεγγραφισ). Η άςκθςθ
του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ να είναι δυνατι εφόςον οι εν λόγω αςκιςαντεσ κα
ζχουν αςκιςει πλιρωσ τα δικαιϊματα προτίμθςθσ που τουσ αναλογοφν και θ
ικανοποίθςι του, εφόςον ζχουν προκφψει αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ από τθν άςκθςθ
των δικαιωμάτων προτίμθςθσ. Εάν οι Νζεσ Μετοχζσ που προκφπτουν αδιάκετεσ μετά
τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ δεν επαρκοφν για τθν πλιρθ ικανοποίθςθ
των αιτθμάτων από τθν άςκθςθ του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ, τα εν λόγω αιτιματα
κα ικανοποιθκοφν αναλογικά.
Δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ προτείνεται να ζχουν:
-

-

όλοι οι μζτοχοι τθσ Σράπεηασ, οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτο φςτθμα
Άχλων Σίτλων τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε., τθ δεφτερθ
εργάςιμθ θμζρα μετά τθν θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ
(κατϋ άρκρο 5.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, όπωσ ςιμερα
ιςχφει), εφόςον διατθροφν τα δικαιϊματα αυτά κατά το χρόνο άςκθςισ τουσ
και
όςοι αποκτιςουν δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν περίοδο διαπραγμάτευςισ
τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.

ε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων μετοχϊν, παρά τθν άςκθςθ ωσ ανωτζρω των
δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ, το Διοικθτικό υμβοφλιο
τθσ Σράπεηασ δφναται, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, να
διακζςει αυτζσ κατ’ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο υπό τουσ όρουσ που
προβλζπονται ςχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και τθν υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθ
Τπουργικοφ υμβουλίου.
Όςον αφορά ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ και το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε αυτι, προτείνεται
θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ που προβλζπει το Καταςτατικό τθσ
Σράπεηασ ςφμφωνα με το άρκρο 5 αυτοφ, τόςο των κοινϊν όςο και των προνομιοφχων
μετόχων για τουσ λόγουσ που αναφζρονται κατωτζρω ςτθν παροφςα και θ κάλυψθ
αυτισ μόνον από το ΣΧ με τθν ειςφορά ομολόγων του ΕΣΧ ι άλλων
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων του ΕΣΧ κατ’ εφαρμογι του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ.
(ε) Προκεςμία άςκθςθσ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ

Η προκεςμία άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ από τουσ υφιςταμζνουσ μετόχουσ
τθσ Σράπεηασ προτείνεται να οριςκεί κατ’ ελάχιςτο δεκαπζντε θμζρεσ, θ οποία, ςε
κάκε περίπτωςθ, κα εκκινιςει μετά τθν θμερομθνία κακοριςμοφ τθσ τιμισ διάκεςθσ
των Νζων Μετοχϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
εταιρικι και χρθματιςτθριακι νομοκεςία.
(ςτ) Προκεςμία Κάλυψθσ
Η προκεςμία κάλυψθσ των Νζων Μετοχϊν προτείνεται να οριςκεί κατ’ ελάχιςτο
δεκαζξι θμζρεσ, θ οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, κα εκκινιςει μετά τθν θμερομθνία
κακοριςμοφ τθσ τιμισ διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εταιρικι και χρθματιςτθριακι νομοκεςία.
(η) Παροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Πζραν τθσ παροχισ
εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ κατά το αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν.
2190/1920, τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε αυτό όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει
οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ:
(1) του οριςμοφ τθσ Ημερομθνίασ Αποκοπισ Δικαιωμάτων, Ημερομθνίασ
Προςδιοριςμοφ Δικαιοφχων κακϊσ και τθσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ περιόδου άςκθςθσ
των δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ, ωσ και κάκε άλλθσ
διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων
προτίμθςθσ και του δικαιϊματοσ προεγγραφισ.
(2) του οριςμοφ τθσ διαδικαςίασ επιςτροφισ των δεςμευμζνων χρθματικϊν ποςϊν ςε
περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ των αςκθκζντων δικαιωμάτων προτίμθςθσ και του
δικαιϊματοσ προεγγραφισ και
(3) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ ενθμερωτικοφ δελτίου
για τθ δθμόςια προςφορά και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν
και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Α.2. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον απολογιςμό τθσ χριςθσ των αντλθκζντων
κεφαλαίων από τθν προθγοφμενθ αφξθςθ.
Σα αντλθκζντα κεφάλαια χρθςιμοποιικθκαν πλιρωσ για τθν ενίςχυςθ των κφριων
βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ςφμφωνα με τθν ενότθτα 4.1.4 του
Ενθμερωτικοφ Δελτίου τθσ 16.9.2010.
Α.3. Πλθροφορίεσ από τισ οποίεσ κα πρζπει να προκφπτει με πλθρότθτα και
ςαφινεια το επενδυτικό ςχζδιο του εκδότθ, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίθςισ
του, κακϊσ και θ επιμζρουσ ανάλυςθ του προοριςμοφ των κεφαλαίων.
Η Αφξθςθ γίνεται κατ’ εφαρμογι του Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ και το
ςφνολο των αντλθκθςομζνων από τθν Αφξθςθ κεφαλαίων κα διατεκεί αποκλειςτικά
προσ κάλυψθ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν τθσ Σράπεηασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
Ουδεμία άλλθ χριςθ των αντλθκθςομζνων κεφαλαίων προβλζπεται από το Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ.

θμειϊνεται ότι, εφόςον με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ
του Ομίλου και αφοφ λθφκεί υπόψθ θ ανωτζρω αφξθςθ δεν πλθρείται θ απαίτθςθ του
ελάχιςτου ςυντελεςτι 9% των κφριων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων επί
των ςτακμιςμζνων κατά κίνδυνο ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, ςφμφωνα με τθν Πράξθ
13/28.3.2013 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τότε θ Σράπεηα
κα προβεί ςε ενζργειεσ και ςυναλλαγζσ που κα ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
κεφαλαιακισ τθσ επάρκειασ πάντοτε με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των εποπτικϊν
απαιτιςεων .
Α.4. Ανακοινϊςεισ Βαςικοφ Μετόχου τθσ Τράπεηασ.
Δεν υπάρχει βαςικόσ μζτοχοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ
του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςτθν Σράπεηα.
Α.5. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τιμι ζκδοςθσ κακϊσ και για το αν μπορεί αυτι να
είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ κατά το χρόνο αποκοπισ του
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ.
Όπωσ αναφζρεται ανωτζρω ςτθν ενότθτα 1, προτείνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο
να του παραςχεκεί θ εξουςιοδότθςθ κατ’ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό
ορίςει ςε μεταγενζςτερο τθσ ζκτακτθσ γενικισ ςυνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν
Αφξθςθ χρονικό ςθμείο τθν τιμι διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν (ςτο εξισ, θ Σιμι
Διάκεςθσ) κακϊσ και να προβεί ςε οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια κεωρθκεί κατά νόμο ι
κρίνει το ίδιο το Διοικθτικό υμβοφλιο απαραίτθτθ προκειμζνου να οριςτεί θ Σιμι
Διάκεςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. Η ανωτζρω
εξουςιοδότθςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ από τθν παροχι τθσ και κα αςκθκεί, όςον
αφορά ςτο χρόνο υλοποίθςθσ των ενεργειϊν για τισ οποίεσ παρζχεται αλλά και ςτο
περιεχόμενο και αποτζλεςμα αυτϊν των ενεργειϊν, ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα
ςχετικϊσ οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 38 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου και τον κ.ν.
2190/1920, ιδίωσ όςον αφορά ςτο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 38/2012
Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου δεν δφναται θ τιμι διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν ςτο
μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά να είναι κατϊτερθ αυτισ για
το μζροσ τθσ Αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε είδοσ. το ίδιο πλαίςιο
το Διοικθτικό υμβοφλιο εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον απόλυτο αρικμό Νζων
Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ, με βάςθ τθν οριςκείςα από αυτό, ωσ
ανωτζρω, Σιμι Διάκεςθσ.
Προτείνεται περαιτζρω να είναι δυνατόν θ Σιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ
χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ κατά τθν θμερομθνία αποκοπισ του
δικαιϊματοσ προτίμθςθσ.
Β. Λόγοι Κατάργθςθσ του Δικαιϊματοσ Προτίμθςθσ των κοινϊν και προνομιοφχων
μετόχων ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ και Κατάργθςθ του Δικαιϊματοσ Προτίμθςθσ των
Προνομιοφχων Μετόχων ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ
Η εν λόγω κατάργθςθ κρίνεται ςκόπιμθ κακϊσ το Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ ςτο
άρκρο 5 παρ. 6 αυτοφ επεκτείνει το δικαίωμα προτίμθςθσ ςτουσ μετόχουσ τθσ
Σράπεηασ και ςτισ περιπτϊςεισ αφξθςθσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου με ειςφορά εισ
είδοσ.

Κατ’ άρκρο 7 του ν. 3864/2010, θ Αφξθςθ δφναται να καλυφκεί με μετρθτά ι και
ομόλογα ζκδοςθσ του ΕΣΧ, κυριότθτασ του ΣΧ, ι άλλα χρθματοπιςτωτικά μζςα
ζκδοςθσ του ΕΣΧ.
Σο ΣΧ κα εκδϊςει τίτλουσ παραςτατικοφσ δικαιωμάτων κτιςθσ κοινϊν μετοχϊν τθσ
Σράπεηασ για τισ κοινζσ μετοχζσ που κα αναλάβει ςτθν Αφξθςθ, τουσ οποίουσ κα
διακζςει δωρεάν ςτουσ επενδυτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν Αφξθςθ, εφόςον
καταβλθκεί ελάχιςτο ποςό ΕΤΡΩ 800 εκατ. ςτθ ε Μετρθτά Αφξθςθ, ιτοι ςφμφωνα με
τθν παρ. 1 του άρκρου 7α του ν. 3864/2010, επιτευχκεί το ελάχιςτο ποςοςτό
ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν προτεινόμενθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
(λαμβανομζνου υπόψθ και του ενδεχομζνου ζκδοςθσ και διάκεςθσ υπό αίρεςθ
μετατρζψιμων ομολογιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο κζμα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ). Οι τίτλοι χορθγοφνται από το ΣΧ ςε αναλογία ζνα τίτλο για
κάκε μία νζα κοινι μετοχι τθσ Σράπεηασ τθν οποία αποκτοφν ςυμμετζχοντασ ςτθν
Αφξθςθ. Κάκε τίτλοσ ενςωματϊνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράςει
από το ΣΧ ςε τιμι που κακορίηεται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 τθσ 38/2012 Πράξθσ
Τπουργικοφ υμβουλίου, προκακοριςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, τισ
οποίεσ μετοχζσ το ΣΧ κα αποκτιςει κατόπιν τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν προτεινόμενθ
Αφξθςθ. Σα εν γζνει χαρακτθριςτικά των τίτλων παραςτατικϊν δικαιωμάτων κτιςθσ
κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ προβλζπονται ρθτά ςτο αρ. 3 τθσ υπ’ αρ. 38/2012
Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου και κεςπίηουν κίνθτρο εκ του νόμου για τθ
ςυμμετοχι ςτθν Αφξθςθ επενδυτϊν από τον ιδιωτικό τομζα.
Για αυτό το λόγο προκρίνεται ο περιοριςμόσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ ςτο 10% του
ποςοφ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου (ιτοι, ςτο ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ
του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν προτεινόμενθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με
τθν παρ. 1 του άρκρου 7α του ν. 3864/2010) προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί ο
αρικμόσ των ωσ άνω τίτλων που δφναται ο ςυμμετζχων ςτθν Αφξθςθ επενδυτισ να
λάβει και να είναι δυνατόσ ο εκ των προτζρων υπολογιςμόσ του αρικμοφ των εν λόγω
τίτλων που δφναται ζκαςτοσ ςυμμετζχων ςτθν Αφξθςθ επενδυτισ να αναλάβει. Σα
ανωτζρω ςθμεία εξυπθρετοφν το πνεφμα των διατάξεων του Προγράμματοσ
Ανακεφαλαιοποίθςθσ, που ςτοχεφουν κατά κφριο λόγο ςτθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ
των Σραπεηϊν με ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα.
Αναφορικά δε με τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των προνομιοφχων
μετόχων τθσ Σράπεηασ, τοφτο προκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο για τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
(α) αναφορικά με τουσ κατόχουσ των 25.000.000 εξαγοράςιμων, προνομιοφχων,
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ δικαιϊματοσ απόλθψθσ
ςωρευτικοφ μερίςματοσ, οιαδιποτε προςφορά απευκυνκεί ςτουσ ανωτζρω κατόχουσ
απαιτεί ςφνκετθ και χρονοβόρα προδικαςία, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ
ζγκριςθ από τθν αρμόδια αλλοδαπι εποπτικι αρχι, θ οποία δεν δφναται να τθρθκεί
δεδομζνων των χρονικϊν ορίων εντόσ των οποίων πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ
ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Σράπεηασ.
(β) αναφορικά με το Ελλθνικό Δθμόςιο, μόνον κάτοχο των προνομιοφχων μετοχϊν που
εκδόκθκαν βάςει του νόμου 3723/2008, όπωσ αυτόσ ιςχφει, ζνασ από τουσ ςτόχουσ
του Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ είναι θ κεφαλαιακι ενίςχυςθ των υπό
ανακεφαλαιοποίθςθ τραπεηϊν να προζλκει, κατά το δυνατόν, από ιδιϊτεσ επενδυτζσ.
Δεδομζνου ότι το ΣΧ ανικει κατά 100% ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, θ πρόβλεψθ

δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για το Ελλθνικό Δθμόςιο, πζραν τθσ ςυμμετοχισ αυτοφ ωσ
κοινοφ μετόχου τθσ Σράπεηασ, δεν κα εξυπθρετοφςε το ςκοπό εφαρμογισ του
Προγράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ.»
Διευκρινίηεται δε ότι οι αποφάςεισ των κοινϊν μετόχων τθσ Σράπεηασ αναφορικά με
τθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, τθν ζκδοςθ του υπό αίρεςθ μετατρζψιμου
ομολογιακοφ δανείου κατ’ εφαρμογι του ν. 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012
Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου κακϊσ και τθσ Αφξθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατάργθςθσ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ των μετόχων τθσ Σράπεηασ υπόκεινται ςτθν
ζγκριςθ των ιδιαίτερων Γενικϊν υνελεφςεων των ωσ άνω προνομιοφχων μετόχων τθσ
Σράπεηασ.
(Γ) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει ςε ςχζςθ με τα ανωτζρω τθν αντίςτοιχθ
τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ωσ ακολοφκωσ:
1) Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ:
«1. Σο Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ …….., και διαιρείται α) ςε
……………. κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία, β) ςε 25.000.000
εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ
ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μηϋ τθσ παρ. 2 του
παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε 270.000.000
εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα
αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ’ και νδ’ τουσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
2) Προςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 εδαφίου ξ’ ωσ εξισ:
«ξ) Με τθν από *•+ απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ αποφαςίςτθκε θ
αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά …………. με τθν ζκδοςθ
………………. νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Σράπεηασ με ειςφορζσ
ςε μετρθτά και ςε είδοσ ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012 Πράξθσ
Τπουργικοφ υμβουλίου κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. Κατά
ςυνζπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ …………., και
διαιρείται α) ςε ……………… κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία, β)
ςε 25.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ
ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μηϋ τουσ
παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε
270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ ν.3723/2008, κατά τα
αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ’ και νδ’ τουσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»

ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
φμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν
και προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ιςχφουν, θ
Σράπεηα ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ
μζτοχοσ (κάτοχοσ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ) ςτα αρχεία του
υςτιματοσ 'Αυλων Σίτλων που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε."
(Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ
τθσ Σράπεηασ κατά τα κατωτζρω αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ
ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 τθσ Σράπεηασ παρζχουν ςτον
εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ
υνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008. Για τθν απόδειξθ τθσ
μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν Σράπεηα ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ
τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα
ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ
ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Σράπεηα μασ, οπότε αρκεί να
μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά.
Εναλλακτικά, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνει με απευκείασ
θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Σράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω του υςτιματοσ 'Αυλων
Σίτλων.
υγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 14/4/2013
(Θμερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από
τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 19/4/2013, και θ ςχετικι ζγγραφθ
βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να
περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 16/4/2013, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν
από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Ζναντι τθσ Σράπεηασ κεωρείται
ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ μόνον
όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Θμερομθνία Καταγραφισ.
ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν.
2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο μετά από
άδειά τθσ. Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των
μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία
περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα
που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν Θμερομθνία Καταγραφισ και ςτθν Ζκτακτθ Γενικι
υνζλευςθ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΘΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥ
Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ και ψθφίηει είτε
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι
τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ
ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο
μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Σράπεηασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του
ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει
διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε
λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που
ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο.
Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Σράπεηα, πριν από τθν
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο
γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του
κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των
ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να
προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ
που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία
ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν
γζνει διοίκθςθσ τθσ Σράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ, ι άλλου
νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο
τθσ Σράπεηασ, γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Σράπεηασ ι μετόχου που
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που
ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Σράπεηασ, δ) είναι ςφηυγοσ ι
ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ
περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ).
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Σράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Θ Σράπεηα κα καταςτιςει
διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.nbg.gr) το ζντυπο που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Σο ζντυπο αυτό κατατίκεται
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτθν Τποδιεφκυνςθ Μετόχων
τθσ Σράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο ) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα
Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: 2103343404, 2103343406,
2103343410 και 2103343443 τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ
επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του
από τθν Εταιρεία, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα:, 2103343415, 2103343421, 2103343416,
και 2103343419. Σο Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα
ςυμμετοχισ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι
παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ
αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν ψθφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Σράπεηασ υποχρεοφται να
εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ πρόςκετα κζματα,
εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο πζντε (5) τουλάχιςτον
θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ. Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων
ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ
ζγκριςθ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ
δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, τζςςερισ
(4) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ και ταυτόχρονα
τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ, μαηί με τθν
αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δφο (2) τουλάχιςτον θμζρεσ
πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για
κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ,
αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο δφο (2) τουλάχιςτον θμζρεσ
πριν από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα δφο (2)
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Σράπεηασ, ςτο μζτρο που αυτζσ
είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Σο
διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για
αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σο διοικθτικό
ςυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Τποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και
απαντιςεων.
(δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα δφο (2)
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ πλθροφορίεσ για
τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Σράπεηασ.
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για
αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά.

ε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να
αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν
κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Σζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ
προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τθν Ε.Χ.Α.Ε. ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με
απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ του αρχείου τθσ Ε.Χ.Α.Ε. και τθσ Σράπεηασ.
ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ κατά τθν 19θ Απριλίου 2013 καλοφνται οι
Μζτοχοι ςε Α’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 24θ Απριλίου 2013, θμζρα
Σετάρτθ και ϊρα 13:00, ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 – Ακινα.
Για να λάβουν μζροσ οι μζτοχοι ςτθν εν λόγω Α’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ, θ
ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 20/4/2013 (Θμερομθνία
Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα
ςυνεδρίαςθσ τθσ Α’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 24/4/2013, και θ ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 21/4/2013, ιτοι τθν τρίτθ (3θ)
θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Α’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Σράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Α’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.
ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ και πάλι απαρτίασ κατά τθν 24θ Απριλίου 2013 καλοφνται
οι Μζτοχοι ςε Β’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 29θ Απριλίου 2013, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 – Ακινα.
Για να λάβουν μζροσ οι μζτοχοι ςτθν εν λόγω Β’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ, θ
ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 25/4/2013 (Θμερομθνία
Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα
ςυνεδρίαςθσ τθσ Β’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 29/4/2013, και θ ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 26/4/2013, ιτοι τθν τρίτθ (3θ)
θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Β’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Σράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Β’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.
Ωσ προσ τθ διαδικαςία για τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ ψιφου και τα δικαιϊματα
μειοψθφίασ των μετόχων ςτισ ωσ άνω ενδεχόμενεσ Α’ και Β’ Επαναλθπτικζσ Γενικζσ
υνελεφςεισ, ιςχφουν κατ’ αναλογία, όςα αναφζρονται ανωτζρω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πρόςκλθςθσ για ςφγκλθςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ, του εντφπου διοριςμοφ
αντιπροςϊπου και των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ,
κα διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ www.nbg.gr. Σο
πλιρεσ κείμενο των ςχεδίων αποφάςεων και τυχόν εγγράφων που προβλζπονται ςτο
άρκρο 27 παρ. 3 περιπτϊςεισ γ’ και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 κα διατίκεται ςε ζγχαρτθ
μορφι ςτα γραφεία τθσ Τποδιεφκυνςθσ Μετόχων τθσ Σράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα,
ιςόγειο).

ΡΑΑΤΘΜΑ 2

ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

Αρ. Ψιφων:
ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013
(και τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι τθσ)
ΘΕΜΑ

ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

1ο:

Μείωςθ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ μζςω
ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ
ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Σράπεηασ και μείωςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν με ςυνζνωςθ των εν λόγω μετοχϊν
(reverse split) και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ
ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Σράπεηασ (όπωσ κα ζχει
διαμορφωκεί μετά το reverse split), με ςκοπό το ςχθματιςμό
ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920. Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του
Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ. Παροχι εξουςιοδοτιςεων.

2ο

Ζκδοςθ κατ’ εφαρμογι του νόμου 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/2012
Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτϊν,
μθ εξαςφαλιςμζνων και μειωμζνθσ κατατάξεωσ αορίςτου διάρκειασ
ομολογιϊν μετατρζψιμων υπό αίρεςθ ςε κοινζσ, άυλεσ, ονομαςτικζσ,
μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Σράπεηασ, με δικαίωμα εξαγοράσ αυτϊν από
τθν Σράπεηα, ςυνολικοφ ποςοφ κεφαλαίου ζωσ Ευρϊ 1.900 εκατ.,
όπωσ αυτό κα προςδιοριςτεί ειδικότερα από τθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ, καταβλθτζου διά ειςφοράσ εισ είδοσ, προσ διάκεςθ αυτϊν
με ιδιωτικι τοποκζτθςθ και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ
των μετόχων τθσ Σράπεηασ. Παροχι εξουςιοδοτιςεωσ προσ το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ για τθ διενζργεια των αναγκαίων
πράξεων προσ ζκδοςθ και διάκεςθ των ομολογιϊν ςφμφωνα με τουσ
όρουσ κάλυψθσ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου του 3ου κζματοσ
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.

3ο

Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ για άντλθςθ
κεφαλαίων μζχρι ποςοφ ΕΤΡΩ 9.756 εκατ. μζςω ζκδοςθσ νζων,
κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, ςφμφωνα με το νόμο
3864/2010, με καταβολι ςε μετρθτά ι/και με ειςφορά εισ είδοσ και
με δικαίωμα προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων ςτο μζροσ τθσ ωσ
άνω αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά και κατάργθςθ
του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων για το μζροσ
τθσ ίδιασ ωσ άνω αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ
είδοσ. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των προνομιοφχων
μετόχων τθσ Σράπεηασ ςτθν ωσ άνω αφξθςθ. Παροχι
εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ
προκειμζνου να κακορίςει τθν τιμι διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων
μετοχϊν (κατ’ άρκρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να
εξειδικεφςει τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ
κεφαλαίου. Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ
Σράπεηασ.

ΑΡΟΧΘ

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

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου
φμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Σράπεηα
τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που
υφίςτανται κατά τθν 10/4/2013, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ
Εκνικισ Σράπεηασ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ:
-

ζνα διςεκατομμφριο διακόςια είκοςι ζξι εκατομμφρια εξακόςιεσ μία χιλιάδεσ

διακόςιεσ (1.226.601.200) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν
Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ.
-

εικοςιπζντε

εκατομμφρια

(25.000.000)

εξαγοράςιμεσ

προνομιοφχεσ

ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ,
κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη’ του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ,
χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ.
-

διακόςια εβδομιντα εκατομμφρια (270.000.000) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ

μετοχζσ Ν. 3723/2008 κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μκ’ του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, με τα δικαιϊματα που
παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 19/4/2013 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 Σράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ..) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι υνζλευςθ. Περαιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 19/4/2013
και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Σουσ
παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ.
(*)
Βεβαιϊνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ
Θμερομθνία ………………….
Ο Μζτοχοσ

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

(υπογραφι)

Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα:
ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ
Ραρακαλοφμε το παρόν ζντυπο αφοφ ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί να αποςταλεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ
Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι μζςω Fax: 2103343404,
2103343406, 2103343410 και 2103343443 το αργότερο μζχρι τισ 16/4/2013, θμζρα Τρίτθ και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ για τθν
Α’ Επαναλθπτικι τθσ 24/4/2013 το αργότερο μζχρι τισ 21/4/2013, θμζρα Κυριακι και για τθ Β’ Επαναλθπτικι τθσ 29/4/2013
το αργότερο μζχρι τισ 26/4/2013, θμζρα Ραραςκευι.

