ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΘΣ 22ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011
Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

1. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με ειςφορά ςε είδοσ κατά ποςό ζωσ
1.000.000.000 Ευρϊ, με ζκδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου
ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ
οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ
κρίςθσ» και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων.

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 Διοικητικό Συμβούλιο προτεύνει την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ
Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ 1.000.000.000 Ευρώ, με ϋκδοςη
προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν.
3723/2008 και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων
μετόχων υπϋρ του Ελληνικού Δημοςύου. Προσ τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο
υποβϊλλει ςτη Γενικό Συνϋλευςη την ακόλουθη ϋκθεςη κατϊ το ϊρθρο 13 παρ. 10
του κ.ν. 2190/1920:
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«Έκθεςη του Διοικητικού υμβουλίου προσ τη Γενική υνέλευςη των
μετόχων τησ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
τησ 22/12/2011, ςύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920
Η διεθνόσ χρηματοοικονομικό κρύςη το τελευταύο τρύμηνο του 2008 οδόγηςε τισ
διεθνεύσ εποπτικϋσ αρχϋσ ςτην απόφαςη να υιοθετόςουν νϋο και ςαφώσ
αυςτηρότερο πλαύςιο για την απαιτούμενη κεφαλαιακό επϊρκεια των
χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων. Ωσ ςυνϋπεια τούτου, τόςο οι εποπτικϋσ αρχϋσ όςο
και οι αγορϋσ αξιολογούν πλϋον την ευρωςτύα τησ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ των
τραπεζών με βϊςη το δεύκτη Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1 ratio).
Επιπροςθϋτωσ, μετϊ την κρύςη του ελληνικού χρϋουσ και τη ςυνακόλουθη επύπτωςό
τησ ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα, η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδασ ϋχει
καταςτόςει ςαφϋσ ότι ο δεύκτησ των Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier
1) εύναι η καθοριςτικό ϋνδειξη ευρωςτύασ των τραπεζών. Σ’ αυτό την κατεύθυνςη
η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ϋχει θϋςει ωσ ςτόχο ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ από την
1/1/2012 να ϋχουν Core Tier 1 ratio ύςο με 10%, προβαύνοντασ ςε όλεσ τισ
απαραύτητεσ ενϋργειεσ προκειμϋνου να αυξόςουν τα Κύρια Βαςικϊ Ίδια Κεφϊλαιϊ
τουσ ςτο επύπεδο αυτό. Ο οριςμόσ του Core Tier 1 εύναι ύδιοσ με αυτόν που
χρηςιμοποιόθηκε από την Ευρωπαώκό Τραπεζικό Αρχό (EBA) ςτο πρόγραμμα
αναγκών επανακεφαλαιοπούηςησ των ευρωπαώκών τραπεζών, το οπούο
ανακοινώθηκε ςτισ 8 Δεκεμβρύου 2011 (δηλ. ςυμπεριλαμβανομϋνων κεφαλαύων που
προϋρχονται από προγρϊμματα κρατικόσ ςτόριξησ των τραπεζικών ιδρυμϊτων).
Στο πλαύςιο των ανωτϋρω, η Τρϊπεζα ϋχει ςχεδιϊςει και προγραμματύζει να προβεύ
ϊμεςα ςε ςειρϊ ενεργειών που αποςκοπούν ςτην ενύςχυςη των Κύριων Βαςικών
Ιδύων Κεφαλαύων τησ. Η ενύςχυςη αυτό εύναι επιβεβλημϋνη τόςο εξαιτύασ των
εποπτικών επιταγών όςο και για τη θωρϊκιςη των κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ,
απαραύτητη προώπόθεςη για να ςυνεχύςει η Τρϊπεζα να αςκεύ το ςυςτημικό τησ
ρόλο, ςυμβϊλλοντασ
ςτην εύρυθμη λειτουργύα του χρηματοπιςτωτικού
ςυςτόματοσ.
Ένα από τα μϋτρα αυτϊ εύναι η αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικού Δημοςύου
ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Τρϊπεζασ ϋωσ €1 δις. με την ανϊληψη προνομιούχων
μετοχών ςύμφωνα με τισ ρυθμύςεισ του Ν. 3723/2008 «Για την ενύςχυςη τησ
ρευςτότητασ τησ οικονομύασ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ διεθνούσ
χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», γνωςτό και ωσ Πυλώνασ Ι. Η
ϋκδοςη των μετοχών αυτών θα καλυφθεύ με την μεταβύβαςη προσ την Τρϊπεζα
ιςόποςησ αξύασ ομολόγων εκδόςεωσ του Ελληνικού Δημοςύου. Μετϊ την αύξηςη
αυτό, η ςυνολικό ςυμμετοχό του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ
Τρϊπεζασ με προνομιούχεσ μετοχϋσ θα ανϋρχεται ϋωσ του ποςού των €1,35 δις.
Όπωσ εύναι γνωςτό, με τισ διατϊξεισ του Ν. 3723/2008 δόθηκε η δυνατότητα ςτισ
Ελληνικϋσ τρϊπεζεσ να ενιςχύςουν την κεφαλαιακό τουσ βϊςη με την ϋκδοςη
προνομιούχων μετοχών υπϋρ του Ελληνικού Δημοςύου. Το εν λόγω πρόγραμμα
εγκρύθηκε από την Ευρωπαώκό Ένωςη και ϋχει ιςχύ μϋχρι το τϋλοσ του 2011. Ο Ν.
3723/2008 προϋβλεπε το ποςό των €5 δις. για τη ςυμμετοχό του Ελληνικού
Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο των ελληνικών τραπεζών ςτo πλαύςιo τησ
ενύςχυςόσ τουσ, προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν τισ επιπτώςεισ τησ διεθνούσ
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χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ. Οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ απορρόφηςαν ςυνολικϊ το ποςό
των €3,83 δις., με αποτϋλεςμα να ϋχει μεύνει αδιϊθετο το ποςό των 1,17 δις.
Η κατανομό των διαθϋςιμων κεφαλαύων ανϊ πιςτωτικό ύδρυμα πραγματοποιόθηκε
από την Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ και κατϊ κανόνα αξιοποιόθηκαν ςτο ςύνολό τουσ από
τα πιςτωτικϊ ιδρύματα, με εξαύρεςη την Τρϊπεζα η οπούα επϋλεξε ότι ςτην τότε
ςυγκυρύα δεν ςυνϋτρεχε λόγοσ κεφαλαιοπούηςόσ τησ κϊνοντασ χρόςη του
προγρϊμματοσ τησ ςτόριξησ του Ελληνικού Δημοςύου, πϋραν του ςχεδόν ςυμβολικού
ποςού των €350 εκατ. Η ςυμμετοχό τησ Τρϊπεζασ με ποςό €350 εκατ., εμφανώσ
δυςανϊλογο ςε ςύγκριςη τόςο με το ςύνολο του ενεργητικού τησ όςο και με τα Ίδια
Κεφϊλαιϊ τησ, αποτϋλεςε τον βαςικό λόγο για την μερικό απορρόφηςη του ποςού
των €5 δις.
Ειδικότερα: Ο αρχικόσ επιμεριςμόσ από το ςύνολο των €5 δις. του Πυλώνα Ι για την
Τρϊπεζα όταν περύπου €1,35 δις. Τον Ιανουϊριο του 2009, η Τρϊπεζα αποφϊςιςε
να ςυμμετϊςχει ςτον Πυλώνα Ι με το ποςό των €350 εκατ., εκτιμώντασ ορθϊ ότι η
ενύςχυςη αυτό όταν αρκετό για να ανταπεξϋλθει ςτισ ςυνθόκεσ που επικρατούςαν
εκεύνη την περύοδο. Με την απόφαςη αυτό, η Τρϊπεζα ϋδωςε την δυνατότητα ςτο
Ελληνικό Δημόςιο να ϋχει μεγαλύτερο ποςό ςτην διϊθεςό του για να ενιςχύςει ϊλλεσ
τρϊπεζεσ που τυχόν θα χρειαζόταν ςτόριξη. Η επιλογό αυτό επιβεβαιώθηκε και από
τισ δύο μεταγενϋςτερεσ αυξόςεισ μετοχικού κεφαλαύου ύψουσ ςυνολικϊ €3,0 δις.
που πραγματοπούηςε επιτυχώσ η Τρϊπεζα τον Ιούλιο του 2009 και τον Οκτώβριο
του 2010.
Κατόπιν τησ από 26 Νοεμβρύου 2010 απόφαςησ τησ Έκτακτησ Γενικόσ Συνϋλευςησ
των μετόχων, η Τρϊπεζα απηύθηνε αυθημερόν αύτημα προσ την Τρϊπεζα τησ
Ελλϊδοσ για να εξαγορϊςει τισ προνομιούχεσ μετοχϋσ που εύχε αναλϊβει το Ελληνικό
Δημόςιο ωσ αποτϋλεςμα τησ ςυμμετοχόσ του ςτο μετοχικό κεφϊλαιό τησ με €350
εκατ. Μϋχρι ςόμερα δεν ϋχουν ληφθεύ εγκρύςεισ για την υλοπούηςη τησ εν λόγω
εξαγορϊσ.
Ωςτόςο, η ραγδαύα επιδεύνωςη τησ κρύςησ του ελληνικού χρϋουσ και η ςυνακόλουθη
επύπτωςό τησ ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα και ςτουσ αντύςτοιχουσ
δεύκτεσ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ κατϋςτηςαν εν τοισ πρϊγμαςιν ανενεργό το
παραπϊνω αύτημα εξαγορϊσ.
Στη ςημερινό ςυγκυρύα και ενόψει των αναμενόμενων επιπτώςεων από το PSI+ και
τισ τυχόν περαιτϋρω απαιτόςεισ που θα προκύψουν από τη διαγνωςτικό ϋρευνα
που διεξϊγει η εταιρεύα Blackrock, η Διούκηςη τησ Τρϊπεζασ ϋκρινε ότι ςυντρϋχουν
λόγοι που τησ επιβϊλλουν αφενόσ να προτεύνει ςτουσ μετόχουσ να ανακαλϋςουν την
απόφαςη εξαγορϊσ, αφετϋρου να προτεύνει χρόςη του υπολούπου των κεφαλαύων
που τησ εύχαν αρχικϊ κατανεμηθεύ από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. Για το ςκοπό αυτό, ςε
ςυνεννόηςη με τισ εποπτικϋσ αρχϋσ ξεκύνηςε ςόμερα και την προβλεπόμενη
διαδικαςύα λόψησ των απαραύτητων εγκρύςεων από τη Γενικό Συνϋλευςη των
μετόχων, με ςκοπό η διαδικαςύα αυτό να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι το τϋλοσ του ϋτουσ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ θα ενιςχυθεύ ο δεύκτησ των
Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1) του μεγαλύτερου πιςτωτικού
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ιδρύματοσ τησ χώρασ ϋωσ 1.5%, από 9.5% ςε 11.0% με βϊςη τισ πρόςφατα
δημοςιευμϋνεσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ του 9μόνου.
Η χρόςη του επιπλϋον €1 δις. των κεφαλαύων του Πυλώνα Ι από την Τρϊπεζα,
αποκαθιςτϊ τη ςυγκριςιμότητα των ςχετικών δεικτών, την εύλογη κατανομό των
εν λόγω κονδυλύων μεταξύ των μεγαλυτϋρων ελληνικών τραπεζών χωρύσ να
μεταβϊλλεται ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ, κατϊ τον οπούο εύχε
εκτιμηθεύ η ςυμμετοχό του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ
Τρϊπεζασ ςτο ύψοσ των €1,35 δις.
Από κϊθε ϊποψη, ςτην περύπτωςη τησ Τρϊπεζασ, ϋχοντασ κϊνει χρόςη μόνο του ¼
των κεφαλαύων που τησ αναλογούςαν, τα €350 εκατ. προνομιούχεσ μετοχϋσ
αντιςτοιχούςαν ςε μόλισ 0,5 % του Σταθμιςμϋνου Ενεργητικού (ϋναντι 1,0% - 2,1%
των ϊλλων μεγϊλων τραπεζών) και θα διαμορφωθεύ ςε 2,1% μετϊ την εν λόγω
αύξηςη.
Η αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου και κατ’ επϋκταςη των Κύριων Βαςικών Ιδύων
Κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ ϋχει προφανό οφϋλη όχι μόνο για όλουσ τουσ
υφιςτϊμενουσ μετόχουσ τησ, κοινούσ και προνομιούχουσ αλλϊ και για το Ελληνικό
Δημόςιο, που εύναι ταυτόχρονα και προνομιούχοσ μϋτοχοσ τησ Τρϊπεζασ, και
ευρύτερα για την ελληνικό οικονομύα.
(i)

Συγκεκριμϋνα όςον αφορϊ τουσ κοινούσ και προνομιούχουσ μετόχουσ:
(α)

Καθαρό αύξηςη των Κυρύων Βαςικών Ίδιων Κεφαλαύων (Core Tier
1) δύχωσ απύςχναςη των υφιςτϊμενων κοινών μετόχων (dilution)
και δύχωσ να επηρεϊζονται τα δικαιώματα των προνομιούχων
μετόχων.
Για παρϊδειγμα, εϊν επιχειρεύτο ιςόποςη αύξηςη μετοχικού
κεφαλαύου με δικαύωμα ςυμμετοχόσ των υφιςταμϋνων κοινών
μετόχων ιςοδύναμου αποτελϋςματοσ ϋωσ €1 δις., τότε ςτην
τρϋχουςα χρηματιςτηριακό τιμό τησ κοινόσ μετοχόσ τησ Τρϊπεζασ,
θα απαιτούνταν η ϋκδοςη περύπου 900 εκατ. νϋων κοινών μετοχών
με αποτϋλεςμα η απύςχναςη (dilution) των υφιςτϊμενων κοινών
μετόχων να ανερχόταν ςτο 48%.

(ii)

(β)

Ενύςχυςη του δεύκτη των Κυρύων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core
Tier 1 ratio) ϋωσ 1,5% γεγονόσ που απομακρύνει περαιτϋρω τον
κύνδυνο να κληθούν να ειςφϋρουν νϋα κεφϊλαια προκειμϋνου να
καλυφθεύ ο ςτόχοσ του 10% που ϋχει θϋςει η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ.

(γ)

Παρϊπλευρο όφελοσ από την ενδεχόμενη θετικό αντύδραςη τησ
αγορϊσ λόγω τησ ενύςχυςησ των εποπτικών κεφαλαύων.

Ειδικϊ δε για το Ελληνικό Δημόςιο βελτιώνεται η θϋςη του, διότι μϋςω τησ
επϋκταςησ τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικού Δημοςύου με την μεταβύβαςη
ιςόποςων ομολόγων του Ελληνικού Δημοςύου προκύπτει:
(α)

Αύξηςη των εποπτικών κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ δύχωσ να
χρειαςθεύ το Ελληνικό Δημόςιο να καταβϊλει οποιοδόποτε ποςό ςε
μετρητϊ για ενδεχόμενη ςτόριξη τησ Τρϊπεζασ και δύχωσ να
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επηρεϊζονται τα δικαιώματϊ του ωσ υφιςτϊμενου προνομιούχου
μετόχου.
(β)

(iii)

Θωρϊκιςη των κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ η οπούα εύναι απαραύτητη
για να ςυνεχύςει να αςκεύ το ςυςτημικό τησ ρόλο, ςυμβϊλλοντασ
ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ελληνικού χρηματοπιςτωτικού
ςυςτόματοσ.

Τα οφϋλη από την κεφαλαιακό ενύςχυςη τησ Τρϊπεζασ εύναι πολλαπλϊ και
ιδιαύτερα ςημαντικϊ και για την Ελληνικό οικονομύα και τη ςταθερότητα
του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ. Συγκεκριμϋνα:
(α)

Ενιςχύει περαιτϋρω την εμπιςτοςύνη τησ καταθετικόσ βϊςησ, η
οπούα ςτην πλειοψηφύα τησ αποτελεύται από ιδιώτεσ
μικροκαταθϋτεσ.

(β)

Προςτατεύει την περιουςιακό κατϊςταςη των κοινωνικϊ
ευαύςθητων ομϊδων του ελληνικού πληθυςμού, οι οπούεσ ϋχουν
βαςύςει την εκπλόρωςη των μακροχρόνιων ςτόχων τουσ ςτην
απόδοςη τησ επϋνδυςόσ τουσ ςτην μετοχό τησ Τρϊπεζασ.

Οι μϋτοχοι αυτού αποτελούνται από:
-

Περύπου 220.000 μικρομετόχουσ οι οπούοι κατϋχουν το 43% του
μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ, των οπούων η επϋνδυςη
ςτην μετοχό τησ Τρϊπεζασ γύνεται με μακροχρόνιο ορύζοντα.
Σημειώνεται ότι το μϋςο χαρτοφυλϊκιό τουσ ανϋρχεται ςε 2.000
μετοχϋσ ςημερινόσ αξύασ περύπου €4.000.

-

Αςφαλιςτικϊ ταμεύα τα οπούα χρηματοδοτούνται από το
Ελληνικό Δημόςιο, κατϋχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαύου
τησ Τρϊπεζασ και βαςύζουν ςε ςημαντικό βαθμό την
ανταποδοτικότητα των ειςφορών που ειςπρϊττουν ςτην
μακροχρόνια παρουςύα τησ Τρϊπεζασ και ςτην καταβολό
μεριςμϊτων.

-

Την Εκκληςύα τησ Ελλϊδασ και ϊλλα εγχώρια ιδρύματα και
κληροδοτόματα, τα οπούα κατϋχουν περύπου το 5% του
μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ και αναμϋνουν την πρόςοδο
τησ επϋνδυςόσ τουσ, προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να
υλοποιόςουν το κοινωνικό και ανθρωπιςτικό τουσ ϋργο.

Ενόψει των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ειςηγεύται ςτην Έκτακτη Γενικό
Συνϋλευςη των Μετόχων τησ Τρϊπεζασ την ανϊκληςη τησ απόφαςησ τησ Έκτακτησ
Γενικόσ Συνϋλευςησ τησ 26.11.2010 περύ εξαγορϊσ των προνομιούχων μετοχών Ν.
3723/2008 Ελληνικού Δημοςύου και την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ
Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ €1 δις. ϋκδοςη προνομιούχων
μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν.3723/2008 και
κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων.
Σημειώνεται ότι η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανϊγκεσ του
τραπεζικού ςυςτόματοσ και τη διϊταξη του ϊρθρου 1 του Ν. 3723/2008 όπωσ ιςχύει
5
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μετϊ τισ τροποποιόςεισ, προϋβη ςε ςυμπληρωματικό κατανομό αξύασ €1 δις. προσ
την Τρϊπεζα, από το αδιϊθετο ποςό του Πυλώνα Ι, την οπούα γνωςτοπούηςε ςτο
Υπουργεύο Οικονομικών. Στη ςυνϋχεια, ο Υπουργόσ Οικονομικών με την υπ’αριθμ.
Α.Π.465/13.12.2011 επιςτολό του γνωςτοποιεύ ςτην Τρϊπεζα την πρόθεςη του
Ελληνικού Δημοςύου να καλύψει την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου μϋχρι του
ποςού των €1 δις., αναλαμβϊνοντασ τισ προνομιούχεσ μετοχϋσ που θα εκδοθούν.
Επύςησ, ο Υπουργόσ Οικονομικών μασ γνωςτοπούηςε με το ύδιο ϋγγραφό του ότι η
ανωτϋρω πρόθεςη τϋθηκε υπόψη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Ανταγωνιςμού τησ
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ.
Περαιτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιθυμεύ να υπενθυμύςει ςτουσ Μετόχουσ ότι
το ϊρθρο 5 παρ. 6 του Καταςτατικού τησ Τρϊπεζασ, όπωσ ιςχύει ςόμερα, προβλϋπει
ότι ςε κϊθε περύπτωςη αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου, ακόμη και ςε όςεσ
γύνονται με ειςφορϊ ςε εύδοσ, παρϋχεται δικαύωμα προτύμηςησ ςε ολόκληρο το νϋο
κεφϊλαιο, υπϋρ των κατϊ την εποχό τησ ϋκδοςησ μετόχων, ανϊλογα με τη
ςυμμετοχό τουσ ςτο υφιςτϊμενο μετοχικό κεφϊλαιο.
Ωςτόςο, κατϊ επιταγό του ϊρθρου 1 του ν. 3723/2008, ςτην απόφαςη τησ Γενικόσ
Συνϋλευςησ του πιςτωτικού ιδρύματοσ που αποφαςύζει την αύξηςη του μετοχικού
κεφαλαύου με την ϋκδοςη των εξαγορϊςιμων προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου
αυτού, πρϋπει να προβλϋπεται και η κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ. Γι’
αυτό το λόγο, ςτο πλαύςιο τησ εν θϋματι αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου τησ
Τρϊπεζασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν. 3723/2008, το Δ.Σ. προτεύνει την
κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων υπϋρ του
Ελληνικού Δημοςύου, το οπούο και θα καλύψει την αύξηςη αυτό με ομόλογα
Ελληνικού Δημοςύου.
Περαιτϋρω, οι προσ ϋκδοςη προνομιούχεσ μετοχϋσ κατϊ επιταγό του ϊρθρου 1 του
ν.3723/2008 αναλαμβϊνονται ςτο ςύνολό τουσ από το Ελληνικό Δημόςιο, με τιμό
διϊθεςησ την ονομαςτικό αξύα των κοινών μετοχών τησ τελευταύασ ϋκδοςησ.
Επομϋνωσ, οι νϋεσ εξαγορϊςιμεσ προνομιούχεσ μετοχϋσ θα εκδοθούν και θα
αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόςιο ςτην τιμό των €5 ϋκαςτη.
Κατ’ ακολουθύα, εύναι εύλογη και επιβϊλλεται η κατϊργηςη του δικαιώματοσ
προτύμηςησ όλων των υφιςτϊμενων μετόχων ςτην επικεύμενη αύξηςη του
μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με την ϋκδοςη των εξαγορϊςιμων
προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου 1 του ν.3723/2008 και δικαιολογεύται απόλυτα
η τιμό των 5 ευρώ ανϊ προνομιούχο μετοχό που προτεύνεται για την ϋκδοςη των
νϋων προνομιούχων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθϋτηςε την προαναφερόμενη
αιτιολογημϋνη γνώμη προσ εξϋταςη από την Γενικό Συνϋλευςη των μετόχων τησ
Τρϊπεζασ, η οπούα θα ςυγκληθεύ την 22η Δεκεμβρύου 2011, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα
12:00 π.μ., προκειμϋνου να λϊβει απόφαςη επύ τησ αύξηςησ του μετοχικού
κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ 1.000.000.000 Ευρώ με
ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του
ν.3723/2008 και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων
μετόχων.
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Απολογιςμόσ χρήςησ αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη
αύξηςη
Τα κεφϊλαια που αντλόθηκαν από τισ προηγούμενεσ αυξόςεισ του μετοχικού
κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ ςύμφωνα με τισ αποφϊςεισ του Δ.Σ. τησ Τρϊπεζασ τησ
10.9.2010 και 20.10.2010, διατϋθηκαν για την περαιτϋρω ενύςχυςη τησ κεφαλαιακόσ
επϊρκειασ τησ Τρϊπεζασ.

Αθόνα, 13 Δεκεμβρύου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
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2.

Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ από 26 Νοεμβρίου 2010 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ
τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν εξαγορά προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 Ελλθνικοφ
Δθμοςίου από τθν Τράπεηα.

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.

Ενόψει των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτεύνει την ανϊκληςη τησ
απόφαςησ τησ από 26 Νοεμβρύου 2010 Έκτακτησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των
μετόχων τησ Τρϊπεζασ ωσ προσ την εξαγορϊ από την Τρϊπεζα των 70.000.000
προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου 1 του Ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοςύου,
ονομαςτικόσ αξύασ 350.000.000 Ευρώ.
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3. Τροποποίθςθ των άρκρων 4 (περί μετοχικοφ κεφαλαίου) και 39 (μεταβατικι διάταξθ για
τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του Ν. 3723/2008) του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ.

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.

Προτεύνεται η ακόλουθη τροποπούηςη των ϊρθρων 4 και 39 του Καταςτατικού
τησ Τρϊπεζασ:
1) Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ:
«Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ *•+ , και διαιρείται α) ςε
956.090.482 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5 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 τριάντα λεπτϊν του Ευρϊ (€0,30) θ κάκε μία και
γ) ςε *•+ εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν.3723/2008, κατά τα
αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ’ και νδ’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
2) Τθν προςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ ακόλουκθσ παραγράφου:
«νδ) Με τθν από 22/12/2011 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων
τθσ Τράπεηασ αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποςό *•+ Ευρϊ *Σθμείωςθ: το ποςό
κα εξαρτθκεί από τθν ζκκεςθ των ορκωτϊν+, με τθν ζκδοςθ *•+ προνομιοφχων
μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 5 ευρϊ θ κάκε μία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
διατάξεισ του άρκρου 1 ν. 3723/2008 για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ
οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ
κρίςθσ.
Ολόκλθρο το ποςό τθσ αφξθςθσ καλφπτεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν ειςφορά
ίςθσ αξίασ ομολόγων του και οι εκδιδόμενεσ νζεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ που κα
αναλθφκοφν από αυτό κα ζχουν τα εξισ προνόμια:
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α) δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ λογιηόμενθσ με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό
(10%) επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των Προνομιοφχων Μετόχων ςτο Ελλθνικό
Δθμόςιο:
(i) πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ,
(ii) πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του
άρκρου 1 του Ν. 3723/2008 και
(iii) ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ
Τράπεηασ, και εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω απόδοςθσ οι δείκτεσ
κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ ςε απλι ενοποιθμζνθ βάςθ ικανοποιοφν τουσ
εκάςτοτε οριηόμενουσ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ.
Η ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το
χρόνο παραμονισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και
καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων
τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, τελεί δε υπό τθν
προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του
άρκρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και
προθγουμζνων χριςεων

ι και αποκεματικϊν, εφόςον ζχει προθγθκεί ςχετικι

απόφαςθ περί διανομισ τουσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ των Κοινϊν Μετόχων τθσ
Τράπεηασ. Επί ανεπαρκείασ των ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα
προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ
εξαντλιςεωσ των ποςϊν αυτϊν.
β)

δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ

περιπτϊςεισ που ορίηει ο κ.ν. 2190/1920
γ)

δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, μζςω ενόσ

εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
δ) δικαίωμα αρνθςικυρίασ του οριςκζντοσ ωσ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
εκπροςϊπου του Δθμοςίου ςτθ λιψθ αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι
αποφάςεων με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι
κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ
ςυνζλευςθσ των μετόχων ι απόφαςθ για τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι
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παροχϊν προσ τον Πρόεδρο, τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ
τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν ι εφόςον ο
εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι του Δ.Σ. δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα
ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ.
ε) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των κοινϊν μετόχων τθσ Τράπεηασ και
δικαίωμα αρνθςικυρίασ του εν λόγω οριςκζντοσ ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κατά τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ για τα ίδια ωσ άνω κζματα
ςτ) δικαίωμα του εκπροςϊπου του Δθμοςίου ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και
ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, ςτισ εκκζςεισ αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια
για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε
ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι οικονομία,
για τουσ ςκοποφσ του Ν.3723/2008.
η) δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των
άλλων μετόχων, ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ.
Ζτςι το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ *•+ και διαιρείται α) ςε
956.090.482 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5 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 τριάντα λεπτϊν του Ευρϊ (€0,30) θ κάκε μία και
γ) ςε *•+ εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα
αναφερόμενα ςτα εδάφια μκϋ και νδ’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ πζντε Ευρϊ (€5) θ κάκε μία.»
3) Τθν τροποποίθςθ του άρκρου 39 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ ωσ εξισ:
«Οι διατάξεισ του ν.3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ και
τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ»
υπεριςχφουν τυχόν αντίκετων διατάξεων του παρόντοσ, κακ’ όςον χρόνο το Ελλθνικό
Δθμόςιο κατζχει τισ αναλθφκείςεσ από αυτό προνομιοφχεσ μετοχζσ που αναφζρονται
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ςτο άρκρο 1 του νόμου αυτοφ και ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδάφια (μκ’) και (νδ’)του
παρόντοσ.»

4. Ραροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων.
Προτεύνεται η παροχό εξουςιοδότηςησ προσ το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Αναπληρωτό Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικούσ Διευθυντϋσ και [•], προκειμϋνου,
ενεργώντασ από κοινού ό χωριςτϊ, να προβούν ςε οποιαδόποτε απαραύτητη
ενϋργεια, δόλωςη, αύτηςη, υποβολό εγγρϊφων, για την υλοπούηςη των
αποφϊςεων τησ παρούςησ Γενικόσ Συνϋλευςησ.
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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:
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ:
Σε περίπτωςθ που κατά τθν Συνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ
Τράπεηασ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2011, δεν επιτευχκεί για οποιονδιποτε λόγο θ απαιτοφμενθ εκ
του νόμου απαρτία, το Διοικθτικό Συμβοφλιο καλεί τουσ μετόχουσ τθν 27θ Δεκεμβρίου 2011,
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00 ςε Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Η εν λόγω Επαναλθπτικι Ζκτακτθ
Γενικι Συνζλευςθ κα λάβει χϊρα ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 – Ακινα με
κζματα θμεριςιασ διάταξθσ εκείνα τθσ αρχικισ. Σθμειϊνεται ότι δεν κα δθμοςιευκεί νζα
πρόςκλθςθ για τθν άνω επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 29 του κ.ν.
2190/1920 όπωσ ιςχφει.
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 'Άυλων 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. 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 Τράπεηα 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 Τράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω του Συςτιματοσ
Άυλων Τίτλων. Συγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 17θ
Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ
πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2011, και θ
ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 19θ Δεκεμβρίου 2011, ιτοι τθν τρίτθ (3θ)
θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ Επαναλθπτικισ
Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 27θσ Δεκεμβρίου 2011, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται
κατά τθν 23θ Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομθνία Καταγραφισ), οπότε πρζπει να περιζλκει ςτθν
Τράπεηα και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι
ιδιότθτα. Ζναντι τθσ Τράπεηασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Ημερομθνία
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. Η 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
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αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν Ημερομθνία Καταγραφισ και
ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.
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.
Η 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 αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ
παραλαβισ του από τθν Τράπεηα, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα: 2103343415, 2103343419,
2103343421, 2103343417, 2103343411.
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.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Τράπεηασ υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν
θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει
ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 15θ Δεκεμβρίου 2011. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι
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πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο
απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ
δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, ςτισ 16 Δεκεμβρίου
2011 και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, 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, το αργότερο μζχρι τθν 20θν Δεκεμβρίου
2011, ιτοι δφο (2) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ,
ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ
θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 19θν
Δεκεμβρίου 2011 ιτοι τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ.
(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα μζχρι τισ 20
Δεκεμβρίου 2011, δθλ. δφο (2) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το
διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Τράπεηασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι
χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το διοικθτικό
ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο
οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε
αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται
όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, 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 Τράπεηα μζχρι τισ 20 Δεκεμβρίου 2011, δθλ.
δφο (2) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο
υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν
υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να
αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται
ςτα πρακτικά.
Σε 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. Τζτοια 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 Τράπεηασ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πρόςκλθςθσ για ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και
των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, κα διατίκενται ςε θλεκτρονικι
μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ www.nbg.gr. Το 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 Υποδιεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ
Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο).
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
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2

ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ
Αρ. Ψιφων:

ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 22ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011
(και τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι τθσ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΘΕΜΑ

1ο:

Αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ
κατϊ ποςό ϋωσ 1.000.000.000 Ευρώ, με ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών
χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν. 3723/2008 «για
την ενύςχυςη τησ ρευςτότητασ τησ οικονομύασ και την αντιμετώπιςη
των επιπτώςεων τησ διεθνούσ χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ» και
κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων.

2ο:

Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ από 26 Νοεμβρίου 2010 Ζκτακτθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν εξαγορά προνομιοφχων μετοχϊν
Ν. 3723/2008 Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν Τράπεηα.

3ο:

Τροποποίθςθ των άρκρων 4 (περί μετοχικοφ κεφαλαίου) και 39
(μεταβατικι διάταξθ για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του Ν. 3723/2008) του
Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ.

4ο:

Παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων.

ΑΡΟΧΘ

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 μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που
υφίςτανται κατά τθν 13/12/2011, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ:
· εννιακόςια πενιντα ζξι εκατομμφρια ενενιντα χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ογδόντα δφο
(956.090.482) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ 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 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ.
· εβδομιντα εκατομμφρια (70.000.000) 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 ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 22/12/2011 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘΣ.

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

ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

Επϊνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ:

Ρατρϊνυμο :
Ριςτοποιθτικό :

ΑΔΤ 

Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ :

ΔΙΑΒΑΤ. 

Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.:

Ζδρα :

Τθλζφωνο :

Τθλζφωνο :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

Μετοχι
GRS003013000
ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αρικμόσ Μετοχϊν

ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ
Ο/Η υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Περαιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 22/12/2011
και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Τουσ
παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ.
Βεβαιϊνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ
Ημερομθνία ………………….
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 19/12/2011, θμζρα Δευτζρα.
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