ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΘΣ 30θσ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2012
Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

1. Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των
μετοχών ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ ιςχφει, με ςκοπό το
ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του
καταςτατικοφ και ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων. Ραροχι εγκρίςεων και
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.

Για τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ προαιρετικισ δθμόςιασ πρόταςθσ που
ανακοινϊκθκε από τθν Σράπεηα ςτισ 5 Οκτωβρίου 2012 ςχετικά με τθν απόκτθςθ του
ςυνόλου των κοινϊν μετά ψιφου ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ ανϊνυμθσ τραπεηικισ
εταιρείασ με τθν επωνυμία «Σράπεηα Eurobank Ergasias A.Ε» (ςτο εξισ θ «Eurobank»)
και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν από 5 Οκτωβρίου 2012 απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ (θ «Δθμόςια Ρρόταςθ»), παρίςταται ανάγκθ
να αυξθκεί το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ, ϊςτε οι νζεσ μετοχζσ που κα
προκφψουν από τθν αφξθςθ αυτι να δοκοφν ςτουσ κατόχουσ μετοχϊν τθσ Eurobank
που κα προςφζρουν τισ μετοχζσ τουσ ςτθν Σράπεηα ςφμφωνα με τθ Δθμόςια Πρόταςθ
και να ειςφζρουν ςτθν Σράπεηα μετοχζσ που κατζχουν ςτθν Eurobank με τθ μορφι
ειςφοράσ ςε είδοσ. Ωςτόςο, επειδι θ τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι των κοινϊν
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ (Ευρϊ 2,01) είναι αρκετά χαμθλότερθ από τθν ονομαςτικι
τουσ αξία (Ευρϊ 5,00), παρίςταται ανάγκθ μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ (όπωσ ζχουν άλλωςτε ιδθ πράξει και άλλεσ τράπεηεσ με
μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο) ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ αφξθςθ του
μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά τα παραπάνω.

Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

Για το ςκοπό αυτό προτείνεται θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά
το ποςό των Ευρϊ 3.824.361.928 με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετά
ψιφου μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από Ευρϊ 5,00 ςε Ευρϊ 1,00, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκε δυνάμει του άρκρου 32 του Ν.
3763/2009 και ιςχφει, με ςκοπό το ςχθματιςμοφ ειδικοφ αποκεματικοφ. ε ςυνζχεια
τθσ ωσ άνω μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ
κα ανζρχεται ςε Ευρϊ 2.313.590.482, διαιροφμενο ςε: α) 956.090.482 κοινζσ
ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 1,00 θ κάκε μία, β) ςε 25.000.000
εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ
ςωρευτικοφ μερίςματοσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε
270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ του Ν. 3723/2008,
ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.
Αντίςτοιχα, προτείνεται να ςχθματιςτεί ειδικό αποκεματικό (άρκρου 4 παρ. 4 α Κ.Ν.
2190/1920) το οποίο κα πιςτωκεί με Ευρϊ 3.824.361.928.φμφωνα με το νόμο, αυτό
το ειδικό αποκεματικό μπορεί μόνον: α) να κεφαλαιοποιθκεί και β) να ςυμψθφιςκεί
για απόςβεςθ ηθμιϊν τθσ Σράπεηασ.
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 Ευρϊ 2.313.590.482, και
διαιρείται α) ςε 956.090.482 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 1,00 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 νε’ ωσ εξισ:
«νε) Με τθν από …………. απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ αποφαςίςτθκε θ
μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά το ποςό των Ευρϊ
3.824.361.928 με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετά ψιφου μετοχϊν τθσ
Σράπεηασ από Ευρϊ 5,00 ςε Ευρϊ 1,00, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν.
2190/1920, ωσ τροποποιικθκε δυνάμει του άρκρου 32 του Ν. 3763/2009 και ιςχφει,
με ςκοπό το ςχθματιςμοφ ειδικοφ αποκεματικοφ. Κατά ςυνζπεια, το Μετοχικό
Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται Ευρϊ 2.313.590.482, και διαιρείται α) ςε
956.090.482 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 1,00 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’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ
αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
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Επιπλζον, προτείνεται θ παροχι εξουςιοδοτιςεων προσ το Διευκφνοντα φμβουλο,
τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντα φμβουλο, το Γενικό Διευκυντι κ. Παφλο Μυλωνά και
το Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν κ. Παναγιϊτθ Χατηθαντωνίου 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.

Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με ζκδοςθ νζων κοινών ονομαςτικών
μετοχών ζναντι ειςφοράσ ςε είδοσ, με κατάργθςθ του δικαιώματοσ προτίμθςθσ
παλαιών μετόχων. Τροποποίθςθ του Άρκρου 4 του Καταςτατικοφ και ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων. Ραροχι εγκρίςεων και 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.

Επί του ανωτζρω κζματοσ, επιςθμαίνεται ότι για τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ
προαιρετικισ δθμόςιασ πρόταςθσ που ανακοινϊκθκε από τθν Σράπεηα ςτισ 5
Οκτωβρίου 2012 ςχετικά με τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των κοινϊν μετά ψιφου
ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Σράπεηα
Eurobank Ergasias A.Ε» (ςτο εξισ θ «Eurobank») και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται
ςτθν από 5 Οκτωβρίου 2012 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ (θ
«Δθμόςια Ρρόταςθ»), είναι αναγκαίο να αυξθκεί το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ,
ϊςτε οι νζεσ μετοχζσ που κα προκφψουν από τθν αφξθςθ αυτι να δοκοφν ςτουσ
κατόχουσ μετοχϊν τθσ Eurobank που κα προςφζρουν τισ μετοχζσ τουσ ςτθν Σράπεηα
ςφμφωνα με τθ Δθμόςια Πρόταςθ και κα ειςφζρουν ςτθν Σράπεηα τισ μετοχζσ που
κατζχουν ςτθν Eurobank με τθ μορφι ειςφοράσ ςε είδοσ. Για το ςκοπό αυτό
προτείνεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με ειςφορά ςε είδοσ
και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων ωσ
ακολοφκωσ:
1. To μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ να αυξθκεί μζχρι ποςοφ Ευρϊ 320.362.274 με
ζκδοςθ μζχρι 320.362.274 νζων κοινϊν με δικαίωμα ψιφου ονομαςτικϊν μετοχϊν με
ονομαςτικι αξία Ευρϊ 1,00 ανά μετοχι ζναντι ειςφοράσ εισ είδοσ μζχρι 552.948.427
κοινϊν με δικαίωμα ψιφου ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Eurobank, ονομαςτικισ αξίασ
εκάςτθσ Ευρϊ 2,22, ιτοι με τθν ειςφορά 100 κοινϊν μετοχϊν τθσ Eurobank για κάκε
58 νεοεκδιδόμενεσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ. Κατόπιν τθσ ανωτζρω αφξθςθσ, το
Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ κα ανζρχεται ςε Ευρϊ 2.633.952.756 και κα
διαιρείται α) ςε 1.276.452.756 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 1,00 θ κάκε
μία, β) ςε 25.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ
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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’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου,
ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.
2. Να καταργθκεί το δικαίωμα προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων τθσ Σράπεηασ
ςε ςχζςθ με τθν ωσ άνω αφξθςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 13 παρ. 10
του Ν. 2190/1920 και το άρκρο 5 παρ. 6 και 7 του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ. Προσ
τοφτο υποβάλλεται προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ θ ακόλουκθ ζκκεςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 6 και 7 του άρκρου 5 του
Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ και τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παράγραφοσ 10 του Κ.Ν.
2190/1920:
«Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 6 και 7 του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ τθσ
Τράπεηασ και τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παράγραφοσ 10 του Κ.Ν. 2190/1920
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο επικυμεί να ενθμερϊςει τουσ Μετόχουσ τθσ Σράπεηασ για
τουσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςισ τουσ ςτθν
προτεινόμενθ αφξθςθ κεφαλαίου με ειςφορά ςε είδοσ.
Η Σράπεηα υπζβαλε τθν 5θ Οκτωβρίου 2012 προαιρετικι δθμόςια πρόταςθ για τθν
απόκτθςθ του ςυνόλου των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου τθσ Σράπεηασ
Eurobank Ergasias A.Ε, ςυμπεριλαμβανομζνων των μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου που
ο Προτείνων ιδθ κατζχει, άμεςα ι/και ζμμεςα, και με προςφερόμενο αντάλλαγμα
πενιντα οκτϊ (58) νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ με ονομαςτικι αξία
Ευρϊ 1,00 εκάςτθ για κάκε εκατό (100) εγκφρωσ προςφερόμενεσ μετοχζσ τθσ
Σράπεηασ Eurobank Ergasias A.Ε.
Προκειμζνου να δοκοφν οι νζεσ μετοχζσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ Eurobank
Ergasias A.Ε είναι απαραίτθτο να καταργθκεί το προβλεπόμενο από το άρκρο 5
παράγραφοσ 6 του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ δικαίωμα προτίμθςθσ των
υφιςταμζνων μετόχων τθσ Σράπεηασ.
Εξάλλου, θ τιμι διάκεςθσ των νζων μετοχϊν που προκφπτει από τθν ωσ άνω ςχζςθ
ανταλλαγισ είναι ςυμφζρουςα για τουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ με βάςθ τθ ςχετικι
αναλογία αξιϊν των δφο πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ωσ είχε μζχρι ςιμερα), αλλά και
λόγω ωφελθμάτων που αναμζνεται κατά τα ανωτζρω να προκφψουν από τθν επιτυχία
τθσ δθμόςιασ πρόταςθσ.
υγκεκριμζνα, ο διευρυμζνοσ όμιλοσ ΕΣΕ, με βάςθ τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ των ΕΣΕ και Eurobank για τθ περίοδο που ζλθξε 31 Μαρτίου 2012, κα
είχε ςυνολικό ενεργθτικό 177,7 δις., δάνεια προσ πελάτεσ 109,7 δις. και κατακζςεισ
87,9 δις. και κα επωφελθκεί από ζνα ιςχυρό δίκτυο 925 υποκαταςτθμάτων ςε όλθ τθν
Ελλάδα κακϊσ και από τθν βελτιωμζνθ παρουςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ με ιςχυρζσ κζςεισ
ςε βαςικζσ περιφερειακζσ αγορζσ όπωσ θ Σουρκία, θ Ρουμανία, θ Βουλγαρία και θ
ερβία.
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τθ Ν.Α. Ευρϊπθ, το ςυνδυαςμζνο εφροσ προϊόντων, δικτφου καταςτθμάτων και
ενεργθτικοφ κα επιτρζψει ςτο νζο Σραπεηικό ‘Όμιλο τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των
πελατειακϊν αναγκϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Εκτιμάται ότι ο ενιαίοσ όμιλοσ κα πετυχαίνει ετιςιεσ ςυνζργειεσ προ φόρων τθσ τάξθσ
των €570 - 630 εκατ. από το τζλοσ του 2015.
Οι βαςικζσ πθγζσ ςυνεργειϊν περιλαμβάνουν:
o

Σον ςυνδυαςμό του εγχϊριου και περιφερειακοφ δικτφου των δφο τραπεηϊν,

o

Σθν ενοποίθςθ υποδομϊν, ςυςτθμάτων και κεντρικϊν εργαςιϊν,

o

Σθ μείωςθ γενικϊν και διαχειριςτικϊν εξόδων, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και
διεκνϊσ,

o

Σθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυλλογισ κατακζςεων και τθσ χρθματοδοτικισ
ςτρατθγικισ του ενιαίου ομίλου, και

o

Σθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυναλλαγϊν με τουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ μζςω τθσ
διευρυμζνθσ γκάμασ προϊόντων και χρθματοοικονομικι ευρωςτία του ενιαίου
ομίλου

Σονίηεται ότι ο ενιαίοσ όμιλοσ ςκοπεφει να διαχειριςτεί το χρόνο υλοποίθςθσ τθσ
διαδικαςίασ ενοποίθςθσ με ευζλικτο τρόπο με ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει όςο το
δυνατόν τυχόν κοινωνικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ υπαλλιλουσ και των δφο τραπεηϊν
λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ παροφςεσ ςυνκικεσ.
θμειϊνεται ότι το Δ ζχει λάβει γνωμοδότθςθ (fairness opinion) από τθν επενδυτικι
τράπεηα CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED ςφμφωνα με τθν οποία θ ωσ
άνω ςχζςθ ανταλλαγισ είναι δίκαιθ και εφλογθ.
Κατόπιν αυτοφ, το Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ μζχρι ποςοφ Ευρϊ 320.362.274 με ζκδοςθ μζχρι
320.362.274 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν με ονομαςτικι αξία Ευρϊ 1,00 θ
κάκε μία με τθν ειςφορά 552.948.427 κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ Eurobank
Ergasias A.Ε ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ Ευρϊ 2,22, ιτοι με τθν ειςφορά 100 κοινϊν
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ Eurobank Ergasias A.Ε για κάκε 58 νζα κοινζσ μετοχζσ τθσ
Σράπεηασ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων
τθσ Σράπεηασ. Η ανωτζρω αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κα καλυφκεί ςτο ςφνολο τθσ
από τουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ Eurobank Ergasias A.Ε που κα αποδεχκοφν
τθν προαιρετικι δθμόςια πρόταςθ που υπεβλικθ τθν 5θ Οκτωβρίου 2012 ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18 του Ν. 3461/2006 και ςτο πλθροφοριακό δελτίο
τθσ προαιρετικισ δθμόςιασ πρόταςθσ.
Ακινα, 5 Οκτωβρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
3. Θ ανωτζρω αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου προτείνεται να καλυφκεί ςτο ςφνολο τθσ
από τουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ Eurobank που κα αποδεχκοφν τθ Δθμόςια Πρόταςθ
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18 του Ν. 3461/2006 και ςτο
πλθροφοριακό δελτίο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
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4. Θ προκεςμία για τθν ολοςχερι κάλυψθ και εισ είδοσ καταβολι τθσ αφξθςθσ του
μετοχικοφ κεφαλαίου προτείνεται να διαρκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ
Πρόταςθσ, ωσ αυτι ορίηεται ςτο πλθροφοριακό δελτίο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ (και θ
οποία δεν κα είναι απϊτερθ των τεςςάρων μθνϊν από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ Γ..).
Μετά τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ για τθν ολοςχερι καταβολι τθσ αφξθςθσ
του μετοχικοφ κεφαλαίου και εφόςον δεν καλφφκθκε το ςφνολο τθσ αφξθςθσ αυτισ,
το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μζχρι το ποςό τθσ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
13α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Κάκε ειςφερόμενθ μετοχι τθσ Eurobank κα αποτιμθκεί ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 9α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ιτοι ςτθ μζςθ ςτακμιςμζνθ
τιμι, ςτθν οποία οι ωσ άνω μετοχζσ αποτζλεςαν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςτο
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν κατά το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ
ειςφοράσ, θ οποία αναμζνεται να λάβει χϊρα αμζςωσ μετά το τζλοσ τθσ περιόδου
αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3461/2006 και τα
αναλυτικϊσ περιγραφόμενα ςτο πλθροφοριακό δελτίο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ.
6. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνεται να εξουςιοδοτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 13
παράγραφοσ 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ ιςχφει, προκειμζνου να ορίςει τθν τιμι
διάκεςθσ των νζων μετοχϊν εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο δε μπορεί να
υπερβεί το ζνα ζτοσ. Θ διαφορά μεταξφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των νζων μετοχϊν και
τθσ τιμισ διάκεςθσ κα αχκεί ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ του πακθτικοφ «Ειδικό
Αποκεματικό από τθν Ζκδοςθ Μετοχϊν Τπζρ το Άρτιο».
7. Οι νζεσ μετοχζσ κα ζχουν άυλθ μορφι και κα δικαιοφνται μερίςματοσ από τυχόν
κζρδθ τθσ χριςθσ 2012, εφόςον θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ Σράπεηασ
αποφαςίςει τθ διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ αυτι και εφόςον οι νζεσ μετοχζσ
ζχουν πιςτωκεί ςτουσ λογαριαςμοφσ .Α.Σ. των δικαιοφχων κατά τθν θμερομθνία
αποκοπισ του δικαιϊματοσ απόλθψθσ μερίςματοσ.
8. 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 2.633.952.756 και
διαιρείται α) ςε 1.276.452.756 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 1,00 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’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου,
ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
2) Προςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ ακόλουκθσ παραγράφου:
«νςτ) Με τθν από …………….. απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ
αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά ποςό Ευρϊ
320.362.274 με ζκδοςθ 320.362.274 νζων κοινϊν με δικαίωμα ψιφου ονομαςτικϊν
μετοχϊν με ονομαςτικι αξία Ευρϊ 1,00 ανά μετοχι ζναντι ειςφοράσ εισ είδοσ
552.948.427 κοινϊν με δικαίωμα ψιφου ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Eurobank
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ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ Ευρϊ 2,22, ιτοι με τθν ειςφορά 100 κοινϊν μετοχϊν τθσ
Eurobank για κάκε 58 νζεσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ.
Κατά ςυνζπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ
2.633.952.756 και διαιρείται α) ςε 1.276.452.756 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ
Ευρϊ 1,00 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’ τθσ παρ. 2 του
παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.»
9. χετικά με τθν ανωτζρω αφξθςθ θ Σράπεηα κα ςυντάξει και κα υποβάλει ςχζδιο
Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, ςφμφωνα με το Ν. 3401/2005.
Προσ τοφτο προτείνεται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο να ορίςει τουσ κ.κ. Παφλο Μυλωνά
και Παναγιϊτθ Χατηθαντωνίου ωσ υπεφκυνα πρόςωπα για τθ ςφνταξθ αυτοφ, κακϊσ
και αρμόδιουσ για τθν επικοινωνία με τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ενεργϊντασ από
κοινοφ ι χωριςτά. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα εγκρίνει το τελικό ςχζδιο του
ελλθνικοφ Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςε επόμενθ ςυνεδρίαςι του. Περαιτζρω, θ Σράπεηα
κα ςυντάξει και προτίκεται να διακζςει Διεκνζσ Ζγγραφο Προςφοράσ (International
Offering Circular). Προσ τοφτο προτείνεται να εξουςιοδοτθκοφν οι κ.κ. Παφλοσ
Μυλωνάσ και Παναγιϊτθσ Χατηθαντωνίου, ενεργϊντασ από κοινοφ ι/και ξεχωριςτά,
προκειμζνου να οριςτικοποιιςουν και υπογράψουν το τελικό κείμενο του εν λόγω
εγγράφου, όπωσ και κάκε άλλο παρεπόμενο ζγγραφο.
10. Περαιτζρω, προτείνεται θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ να εξουςιοδοτιςει το
Διευκφνοντα φμβουλο, τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντα φμβουλο, το Γενικό
Διευκυντι κ. Παφλο Μυλωνά και το Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν κ. Παναγιϊτθ
Χατηθαντωνίου, ενεργϊντασ από κοινοφ ι/και ξεχωριςτά, να προβοφν ςε κάκε άλλθ
απαραίτθτθ ι αναγκαία δικαιοπραξία και ενζργεια για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ, τθ χοριγθςθ
αδειϊν και εγκρίςεων από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το Τπουργείο Ανάπτυξθσ, τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τθν ειςαγωγι και ζναρξθ
διαπραγμάτευςθσ των νζων μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, με δυνατότθτα να
ορίηουν προσ τοφτο περαιτζρω ζνα ι περιςςότερα ςτελζχθ τθσ Σράπεηασ.

3. Εκλογι μελών Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.
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ε ςυνζχεια τθσ από 9.7.2012 αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, είχε
επιςθμανκεί ότι ενόψει των ςθμαντικϊν μεταβολϊν ςτθ ςφνκεςι του που ζλαβαν χϊρα
δυνάμει των υπ. αρ. 1454/28.6.2012 και 1455/9.7.2012 αποφάςεϊν του (οι οποίεσ
αφοροφςαν και τθν εκλογι ωσ μελϊν των κ.κ. Γεωργίου Ηανιά, Αλζξανδρου Σουρκολιά
και Πζτρου Χριςτοδοφλου, ςε αντικατάςταςθ των κ.κ. Βαςιλείου Ράπανου και
Απόςτολου Σαμβακάκθ), πρζπει να γίνει επιβεβαίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των Μετόχων
τθσ Σράπεηασ ςτο πρόςωπο των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατά τθν αμζςωσ
επόμενθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθ και με τθν αλλαγι των
προθγοφμενων Διοικιςεων, ςφμφωνα εξάλλου και με τθν παραπάνω απόφαςθ του Δ..
τθσ 9.7.2012.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ και τθν επικείμενθ λιξθ τθσ
τριετοφσ κθτείασ ολόκλθρου του Δ.. τον Ιανουάριο 2013 (παρατεινόμενθ μζχρι τθν
Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του 2013), προτείνεται προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ
των Μετόχων (μετά και από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ &
Τποψθφιοτιτων του Δ.. τθσ ΕΣΕ), θ εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου με τριετι
κθτεία, ςφμφωνα με το Καταςτατικό και κα ζχει διάρκεια μζχρι τθν τακτικι γενικι
ςυνζλευςθ ζτουσ 2016 (θ οποία δφναται να ανανεωκεί). το Δ.. κα προτείνεται να
ςυμμετζχουν όλα τα ςθμερινά δεκατζςςερα μζλθ ιτοι οι κ.κ. Γεϊργιοσ Ηανιάσ,
Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ, Πζτροσ Χριςτοδοφλου, εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ
Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλθτοσ, τζφανοσ Βαβαλίδθσ, Ιωάννθσ Γιαννίδθσ, πφροσ
Θεοδωρόπουλοσ, Ευκφμιοσ Κατςίκασ, ταφροσ Κοφκοσ, κα Αλζξάνδρα
Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, κ. Πζτροσ αμπατακάκθσ, κα Μαρία Φραγκίςτα και
οι κ.κ. Αλζξανδροσ Μακρίδθσ και Χαράλαμποσ Μάκκασ, υπό τθν ακόλουκθ ιδιότθτα
εκάςτου κατά τισ προβλζψεισ του Ν.3016/2002, ενϊ το δζκατο τρίτο και δζκατο
τζταρτο μζλοσ ζχουν οριςκεί ωσ εκπρόςωποι του Δθμοςίου και του Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ, (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 3723/2008 και
Ν. 3864/2010), ωσ ακολοφκωσ:
Εκτελεςτικά Μζλθ:
♦ κ. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ του Γεωργίου, ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
♦ κ. Πζτροσ Χριςτοδοφλου του Νικολάου, ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ
Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ:
♦ κ. Γεϊργιοσ Ηανιάσ του Παναγιϊτου, ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
♦ κ. Ιωάννθσ Γιαννίδθσ του Κωνςταντίνου
♦ κ. Ευκφμιοσ Κατςίκασ του Χριςτου
♦ κ. ταφροσ Κοφκοσ του Αναςταςίου
Ανεξάρτθτα Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ:
♦ εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλθτοσ, του Γεωργίου
♦ κ. τζφανοσ Βαβαλίδθσ του Χαραλάμπουσ
♦ κ. πυρίδων Θεοδωρόπουλοσ του Ιωάννθ
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♦ κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου του Θεοδϊρου
♦ κ. Πζτροσ αμπατακάκθσ του Κυριάκου
♦ κα Μαρία Φραγκίςτα του Αχιλλζωσ
♦ κ. Αλζξανδροσ Μακρίδθσ του Νικολάου, Εκπρόςωποσ Δθμοςίου
♦ κ. Χαράλαμποσ Μάκκασ του Ακαναςίου, Εκπρόςωποσ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ
τακερότθτασ

4. Εκλογι μελών Επιτροπισ Ελζγχου.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

φμφωνα με το άρκρο 37 Ν. 3693/2008 προβλζπεται ότι:
1. Κάκε οντότθτα δθμοςίου ενδιαφζροντοσ ςυςτινει και διατθρεί Επιτροπι Ελζγχου, που
αποτελείται από δφο τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό
μζλοσ του οργάνου διοίκθςθσ τθσ. Όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται από τθ Γενικι
υνζλευςθ των μετόχων ι εταίρων, το δε ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ
Ελζγχου πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ επαρκι γνώςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ.
2. Χωρίσ να μεταβάλλονται ι να μειϊνονται οι υποχρεϊςεισ των μελϊν των οργάνων
διοίκθςθσ που ορίηονται από τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων ι εταίρων τθσ ελεγχόμενθσ
οντότθτασ, θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει, ενδεικτικά, τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
Α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ,
Β) τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ
ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ
λειτουργίασ τθσ μονάδασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ,
Γ) τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν και
ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων,
Δ) τθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ
αντικειμενικότθτασ και ανεξαρτθςίασ του νόμιμου ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου,
ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν παροχι ςτθν ελεγχόμενθ οντότθτα άλλων υπθρεςιϊν από τον
νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο.
3. Η πρόταςθ του οργάνου διοίκθςθσ τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ςτθ Γενικι υνζλευςθ για τον
οριςμό νόμιμου ελεγκτι ι ελεγκτικοφ γραφείου, γίνεται μετά από ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
Ελζγχου.
4. Ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου
κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν πορεία και τα αποτελζςματα του υποχρεωτικοφ ελζγχου και
να επιδϊςει ιδιαίτερθ ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ιδίωσ, με
τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ και τθ
ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκλογι νζου Δ.., προτείνεται θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ
Ελζγχου του Δ.. τθσ ΕΣΕ να επιβεβαιωκεί με απόφαςθ των Μετόχων ωσ ζχει ςιμερα,
δθλαδι:
♦ Πζτροσ αμπατακάκθσ, Πρόεδροσ
♦ Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, Αντιπρόεδροσ
♦ τζφανοσ Βαβαλίδθσ
♦ Αλζξανδροσ Μακρίδθσ
♦ Χαράλαμποσ Μάκκασ
♦ Μαρία Φραγκίςτα
Εκ των ανωτζρω προςϊπων ςθμειϊνεται ότι ο κ. Π. αμπατάκθσ και θ
κα Α. Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου ζχουν αποδεδειγμζνθ επαρκι γνϊςθ ςε
κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ.
τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ ςυμμετζχει και ο Γενικόσ Διευκυντισ Νομικϊν
Τπθρεςιϊν και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μιλτιάδθσ τακόπουλοσ, χωρίσ δικαίωμα
ψιφου.

5. Ζγκριςθ ςυμβάςεων τθσ Τράπεηασ με μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά το άρκρο 23α
Κ.Ν. 2190/1920.
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.

Με βάςθ τον Κ.Ν. 2190/1920, οι ςυμβάςεισ τθσ Σράπεηασ με μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμβάςεων παροχισ ανεξαρτιτων
υπθρεςιϊν εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.., τίκενται προσ ζγκριςθ από τθ Γενικι υνζλευςθ
των Μετόχων.
ε ςυνζχεια τθσ από 28/6/2012 απόφαςθσ τθσ φετινισ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ
των Μετόχων, θ οποία ενζκρινε τισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ τθσ Διοίκθςθσ και των
μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ωσ προσ τισ τακτικζσ αποδοχζσ των μελϊν τθσ
Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ ιςχφουν τα ακόλουκα:
Με τθν απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 14.1.2010 (φςτερα
από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Αμοιβϊν), ςτο πλαίςιο των
ςυνκθκϊν και τθσ γενικότερθσ πολιτικισ, οι αμοιβζσ του τότε Προζδρου και του τότε
Διευκφνοντοσ υμβοφλου (κ.κ. Β. Ράπανου και Απ. Σαμβακάκθ) κακορίςτθκαν
μειωμζνεσ κατά ποςοςτό 15% (€25.500, ζναντι €30.000, μθνιαίωσ) ςε ςχζςθ με τισ
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αμοιβζσ του προθγοφμενου Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου. Θ φετινι Γενικι
υνζλευςθ, ςε ςυνζχεια πρόταςθσ τθσ Διοικιςεωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςμενείσ
οικονομικζσ εξελίξεισ και ςτα πλαίςια τθσ μείωςθσ των δαπανϊν, αποφάςιςε
πρόςκετθ μείωςθ των αμοιβϊν του Προζδρου, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου κακϊσ
και των Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων υμβοφλων, από τθν 1/4/2012, κατά 15%, ιτοι
€21.675 μθνιαίωσ για τον Πρόεδρο και τον Διευκφνοντα φμβουλο και €21.250
μθνιαίωσ για τουσ Αναπλθρωτζσ Διευκφνοντεσ υμβοφλουσ. Με βάςθ
επακολουκιςαςεσ αποφάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου (ςυνεδριάςεισ 28.6.2012
και 9.7.2012) ανατζκθκαν κακικοντα Προζδρου του Δ.. ςτον κ. Γ. Ηανιά,
Διευκφνοντοσ υμβοφλου ςτον κ. Α. Σουρκολιά και Αναπλ. Διευκφνοντοσ υμβοφλου
ςτον κ. Π. Χριςτοδοφλου, χωρίσ διαφοροποίθςθ ωσ προσ τουσ οικονομικοφσ όρουσ και
λοιπζσ προχποκζςεισ που ίςχυαν για τουσ προκατόχουσ τουσ.
τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων κα προτακεί (μετά και από ειςιγθςθ
τθσ Επιτροπισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Αμοιβϊν) θ ζγκριςθ ςυμβάςεων παροχισ
ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν τθσ Σράπεηασ με τον Πρόεδρο, το Διευκφνοντα φμβουλο και
τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντα φμβουλο, οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τουσ ανωτζρω
οικονομικοφσ όρουσ (αλλά και οποιαδιποτε άλλθ αναπροςαρμογι αμοιβϊν
αποφαςίηει αρμοδίωσ θ Γενικι υνζλευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ) και κα
ζχουν διάρκεια μζχρι τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ ζτουσ 2016 (θ οποία δφναται να
ανανεωκεί), και βεβαίωσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςε κάκε περίπτωςθ κα πλθροφνται οι
προχποκζςεισ και τα όρια του άρκρου 1 παρ. 3 Ν. 3723/2008 κακ’ όςο χρόνο
εξακολουκοφν να υφίςτανται οι προνομιοφχεσ μετοχζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου όπωσ
προβλζπει θ ωσ άνω διάταξθ.
Περαιτζρω, οι ςυμβάςεισ των μελϊν τθσ Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ προτείνεται να
περιλαμβάνουν τουσ κάτωκι ουςιϊδεισ όρουσ (όπωσ είχαν τεκεί και ςτισ ςυμβάςεισ
προθγοφμενων Διοικιςεων):
- ζργο: θ εναςχόλθςθ όςον αφορά τισ ανατεκείςεσ και ανατεκειςόμενεσ εξουςίεσ και
αρμοδιότθτεσ για τον κακζνα από το Διοικθτικό υμβοφλιο
- αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν ετθςίωσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο
- αςφάλιςθ κλάδου ηωισ και ατυχθμάτων με ζξοδα τθσ Σράπεηασ
- οικειοκελι κατά τθν κρίςθ του Δ.. χοριγθςθ ζκτακτθσ ετιςιασ παροχισ (εφόςον
επιτρζπεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ)
- εχεμφκεια
- αποφυγι καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
- πρόωρθ λφςθ με καταγγελία μόνο για ςπουδαίο λόγο χωρίσ αποηθμίωςθ, άλλωσ ςε
κάκε άλλθ περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ με αποηθμίωςθ ίςθ με τισ αποδοχζσ ζωσ τθν
κανονικι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και με ανϊτατο όριο τισ αποδοχζσ ενόσ ζτουσ.
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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 25/10/2012
(Θμερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από
τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 30/10/2012, και θ ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 27/10/2012, 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.
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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
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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 μζχρι τθν 15/10/2012 δθλ.
δεκαπζντε (15) 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, ςτισ 17/10/2012, δθλ. δεκατρείσ (13) 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, το αργότερο μζχρι τθν
24/10/2012, ιτοι ζξι (6) 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 μζχρι τθν 23/10/2012, δθλ. επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν
από τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα μζχρι τισ
25/10/2012, δθλ. πζντε (5) 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 μζχρι τισ
25/10/2012, δθλ. πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι
υνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι
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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 30θ Οκτωβρίου 2012 καλοφνται οι
Μζτοχοι ςε Α’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 12θ Νοεμβρίου 2012, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 12:00, 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 8/11/2012 (Θμερομθνία
Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα
ςυνεδρίαςθσ τθσ Α’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 12/11/2012, και θ ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 9/11/2012, 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 12θ Νοεμβρίου 2012
καλοφνται οι Μζτοχοι ςε Β’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 23θ Νοεμβρίου 2012,
θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00, 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 19/11/2012 (Θμερομθνία
Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα
ςυνεδρίαςθσ τθσ B’ Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 23/11/2012, και θ ςχετικι
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα
πρζπει να περιζλκει ςτθν Σράπεηα το αργότερο τθν 20/11/2012, 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
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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).
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Αρ. Ψιφων
ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 30θσ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2012
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΘΕΜΑ

1ο:

2ο

3ο:

Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ
αξίασ των μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ
ιςχφει, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ. Σροποποίθςθ
του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ και ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων. Παροχι
εγκρίςεων και εξουςιοδοτιςεων.
Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με ζκδοςθ νζων κοινϊν
ονομαςτικϊν μετοχϊν ζναντι ειςφοράσ ςε είδοσ, με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ παλαιϊν μετόχων. Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ και
ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων. Παροχι εγκρίςεων και εξουςιοδοτιςεων.
Εκλογι μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Εκτελεςτικά Μζλθ:
κ. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ του Γεωργίου, ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
κ. Πζτροσ Χριςτοδοφλου του Νικολάου, ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ:
κ. Γεϊργιοσ Ηανιάσ του Παναγιϊτου, ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
κ. Ιωάννθσ Γιαννίδθσ του Κωνςταντίνου
κ. Ευκφμιοσ Κατςίκασ του Χριςτου
κ. ταφροσ Κοφκοσ του Αναςταςίου
Ανεξάρτθτα Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ:
εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλθτοσ, του Γεωργίου
κ. τζφανοσ Βαβαλίδθσ του Χαραλάμπουσ
κ. πυρίδων Θεοδωρόπουλοσ του Ιωάννθ
κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου του Θεοδϊρου
κ. Πζτροσ αμπατακάκθσ του Κυριάκου
κα Μαρία Φραγκίςτα του Αχιλλζωσ
κ. Αλζξανδροσ Μακρίδθσ του Νικολάου, Εκπρόςωποσ Δθμοςίου
κ. Χαράλαμποσ Μάκκασ του Ακαναςίου, Εκπρόςωποσ Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ

4ο:

Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου.
Πζτροσ αμπατακάκθσ, Πρόεδροσ
Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, Αντιπρόεδροσ
τζφανοσ Βαβαλίδθσ
Αλζξανδροσ Μακρίδθσ
Χαράλαμποσ Μάκκασ
Μαρία Φραγκίςτα

5ο:

Ζγκριςθ ςυμβάςεων τθσ Σράπεηασ με μζλθ Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά το
άρκρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

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

Αρικμόσ Μετοχών 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 8/10/2012, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ
Εκνικισ Σράπεηασ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ:
· εννιακόςια πενιντα ζξι εκατομμφρια ενενιντα χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ογδόντα δφο
(956.090.482) 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.
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ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 30/10/2012 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ.

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

ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

Επώνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ:

Ρατρώνυμο :
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 Μετοχών

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 30/10/2012
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.
(*)
Βεβαιώνεται 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 αυτοπροςώπωσ 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 το αργότερο μζχρι τισ 26/10/2012, θμζρα Ραραςκευι και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ για τθν Α’

Επαναλθπτικι τθσ 12/11/2012 το αργότερο μζχρι τισ 9/11/2012, θμζρα Ραραςκευι και για τθ Β’ Επαναλθπτικι τθσ
23/11/2012 το αργότερο μζχρι τισ 20/11/2012, θμζρα Τρίτθ.
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