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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 3/11/2010, 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, χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ αλλά
με τα δικαιϊματα που παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

χζδια Αποφάςεων/χόλια Διοικθτικοφ υμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ

Θζμα 1ο:
Εξαγορά προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν
Σράπεηα. Παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων.
Με τισ από 7/1/2009 και 22/1/2009 αποφάςεισ του, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
Τράπεηασ ζκρινε ςκόπιμθ τθν υπαγωγι τθσ Τράπεηασ ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.3723/2008 «Για
την ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ τησ οικονομίασ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ
διεθνοφσ χρηματοπιςτωτικήσ κρίςησ και άλλεσ διατάξεισ», και τθ χριςθ του μζτρου που
προβλζπει τθ ςυμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ με
τθν ανάλθψθ προνομιοφχων μετοχϊν. Στο πλαίςιο αυτό, με τθν από 22.1.2009 Ζκτακτθ
Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου κατά το ποςό των 350.000.000 ευρϊ, με τθν ζκδοςθ 70.000.000 προνομιοφχων
μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 5 ευρϊ θ κάκε μία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ
του άρκρου 1 Ν. 3723/2008.
Η ανωτζρω απόφαςθ για τθν αφξθςθ του κεφαλαίου με τθν ζκδοςθ των
Ρρονομιοφχων Μετοχϊν ςυντελζςκθκε με τροποποίθςθ του άρκρου 4 του καταςτατικοφ
τθσ Τράπεηασ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. Κ2-1950/24-2-2009 απόφαςθ του
Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, καταχωρικθκε ςτο ΜΑΕ τθν 24-2-2009 και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ
ΤΑΕ-ΕΡΕ 1591/27-2-2009. Κατόπιν τθσ υπ’ αρ. οικ.2/24004/ 0025/31.3.2009 (ΦΕΚ
652/Β’/9.4.2009) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν (που εκδόκθκε
μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ) και τθσ από 14.5.2009
«Σφμβαςθσ για τθν Ανάλθψθ Μετοχϊν» μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου,
ολόκλθρο το ποςό τθσ ανωτζρω αφξθςθσ καλφφκθκε από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν
ειςφορά ίςθσ αξίασ ομολόγων του. Σφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 1 του Ν. 3723/2008, οι
προνομιοφχεσ μετοχζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μποροφν να εξαγοραςτοφν από τθν
Τράπεηα είτε μετά τθν πάροδο πζντε (5) ετϊν είτε προγενζςτερα, με ζγκριςθ τθσ Τράπεηασ
τθσ Ελλάδοσ.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυξιςεωσ μετοχικοφ κεφαλαίου και τθν ζκδοςθ
μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου που αποφαςίςκθκαν με τθν από 10.9.2010 απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζςω ζκδοςθσ 121.408.315 νζων κοινϊν μετοχϊν και
227.640.590 ομολογιϊν μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μετατροπι
των μετατρζψιμων ομολογιϊν ςε κοινζσ μετοχζσ, θ Τράπεηα πζτυχε τθ ςυνολικι αφξθςθ
του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά €1.745 εκατ. με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ του βαςικοφ
δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ ςε 13.2%. Σφμφωνα δε και με το
Ενθμερωτικό Δελτίο για τθ δθμόςια προςφορά των ανωτζρω νζων μετοχϊν και
μετατρζψιμων ομολογιϊν, θ Τράπεηα ζχει ανακοινϊςει ότι ςκοπόσ τθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ
κεφαλαιακισ τθσ επάρκειασ και, εφόςον λθφκοφν οι απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ, να διακζςει
€350.000.000 από τισ κακαρζσ προςόδουσ τθσ δθμόςιασ προςφοράσ για τθν εξαγορά των
προνομιοφχων μετοχϊν που ζχει εκδϊςει υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Για το ςκοπό
αυτό, θ Τράπεηα ζχει υποβάλει ςχετικό αίτθμα προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ υπ' αρικμ. 54201/Β'2884/26.11.2008
απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν "Ενίςχυςη ρευςτότητασ τησ
Οικονομίασ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ Διεθνοφσ Χρηματοπιςτωτικήσ
Κρίςησ" (ΦΕΚ Β/2471/ 4.12.2008), όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ υπ’ αρικμ.
21861/1259Β (ΦΕΚ Β 825/4.5.2009) θ εξαγορά των προνομιοφχων μετοχϊν κα πρζπει να
πραγματοποιθκεί ςτθν αρχικι τιμι διάκεςθσ των ανωτζρω προνομιοφχων μετοχϊν, με ίςθσ
αξίασ ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι ίςθσ αξίασ μετρθτά. Σε οποιοδιποτε χρόνο
επαναγοράσ των προνομιοφχων μετοχϊν με ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ
ονομαςτικι αξία των ομολόγων κα πρζπει να είναι ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία των
ομολόγων που αρχικά εκδόκθκαν για τθν ανάλθψθ των προνομιοφχων μετοχϊν και
ταυτόχρονα κα πρζπει να λιγουν κατά τθν θμερομθνία επαναγοράσ ι εντόσ ςφντομου
χρονικοφ διαςτιματοσ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία αυτι. Επιπλζον, κατά τθν
θμερομθνία εξαγοράσ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ τρζχουςα αξία (market price) των
ομολόγων κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν ονομαςτικι τουσ αξία (nominal value). Σε
περίπτωςθ που αυτό δεν ςυμβεί τότε θ τυχόν διαφορά μεταξφ τρζχουςασ αξίασ και
ονομαςτικισ αξίασ των ομολόγων κα διακανονιςκεί μετά από εκκακάριςθ, με τθν καταβολι
μετρθτϊν μεταξφ του Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Κατά τθν
θμερομθνία εξαγοράσ των προνομιοφχων μετοχϊν κα καταβλθκεί ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο
και θ αναλογοφςα ςτακερι απόδοςθ 10%.

Κατόπιν ανάλυςθσ του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου τθσ
Τράπεηασ προζκυψε ότι αυτι δεν διακζτει υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ ομόλογα του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου που πλθροφν τα ανωτζρω κριτιρια, ιτοι ομόλογα με ονομαςτικι αξία
ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία των ομολόγων που αρχικά εκδόκθκαν για τθν ανάλθψθ των
προνομιοφχων μετοχϊν και με θμερομθνία λιξθσ κατά τθν θμερομθνία επαναγοράσ ι εντόσ
ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία αυτι. Ενόψει
των προαναφερκζντων κρίνεται ςκόπιμο θ εξαγορά των προνομιοφχων μετοχϊν του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου να γίνει ζναντι καταβολισ μετρθτϊν ποςοφ €350.000.000 δοκζντοσ ότι
αυτό επιτρζπεται ρθτά ςτο άρκρο 1 τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ υπ' αρικμ.
54201/Β'2884/26.11.2008 υπουργικισ απόφαςθσ. Κατά τθν εξαγορά των προνομιοφχων
μετοχϊν κα πρζπει να καταβλθκεί επίςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και θ αναλογοφςα
ςτακερι απόδοςθ 10% για το διάςτθμα από 1/1/2010 ζωσ τθν θμερομθνία εξαγοράσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, το Διοικθτικό υμβοφλιο ειςθγείται να αποφαςίςει θ
Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθν εξαγορά των προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 οι
οποίεσ κατζχονται από το Ελλθνικό Δθμόςιο ζναντι καταβολισ μετρθτϊν ςε αυτό,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του νόμου, κακϊσ επίςθσ να
εξουςιοδοτθκεί ο Διευκφνων φμβουλοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν, ο Βοθκόσ
Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν και ο Διευκυντισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ
Σράπεηασ, όπωσ, ενεργϊντασ ξεχωριςτά, προβαίνουν ςε κάκε απαιτοφμενθ ενζργεια,
δικαιοπραξία, αίτθςθ, διλωςθ ι διατφπωςθ και ςε καταβολι του ανωτζρω τιμιματοσ
εξαγοράσ και ςτακερισ απόδοςθσ προνομιοφχων μετοχϊν μζχρι τθν θμερομθνία
εξαγοράσ, προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, προκειμζνου να υλοποιθκεί θ εν λόγω
προτεινόμενθ εξαγορά των προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008, κατά το νόμο.

Θζμα 2ο:
Εκλογι πρόςκετων μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ ότι κατά τθν από 3-112010 ςυνεδρίαςι του ενθμερϊκθκε και ςυμφϊνθςε με τθν παρακάτω ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Τποψθφιοτιτων του Διοικθτικοφ υμβουλίου :

Η Τράπεηα ςφμφωνα με το άρκρο 18 του καταςτατικοφ τθσ διοικείται από Διοικθτικό
Συμβοφλιο το οποίο αποτελείται από εννζα (9) ζωσ δεκαζξι (16) μζλθ. Ρεραιτζρω,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου, ο ακριβισ αρικμόσ των μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίηεται κάκε φορά από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Σφμφωνα με τθν
απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 14-1-2010, ο αρικμόσ των μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίςτθκε ςε δεκατρία (13).
Με βάςθ τθ διεκνι βζλτιςτθ πρακτικι που κζλει (α) το ΔΣ να λαμβάνει γνϊςθ των
κεμάτων που απαςχολοφν τθ Διοίκθςθ με αμεςότερο και πολφπλευρο τρόπο, (β) το ΔΣ να
ζχει ςτενότερθ, άμεςθ επαφι με τθν θγετικι διοικθτικι ομάδα, (γ) τθν θγετικι ομάδα τθσ
Διοίκθςθσ να λογοδοτεί άμεςα ςτουσ μετόχουσ και (δ) τθ Διοίκθςθ να λειτουργεί πιο
ομαδικά, θ Επιτροπι Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Τποψθφιοτιτων του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, που αποτελείται από μθ εκτελεςτικά, ςτθν πλειοψθφία τουσ ανεξάρτθτα
μζλθ, προτείνει τον επανακακοριςμό του αρικμοφ των μελϊν του Διοικθτικοφ
υμβουλίου με τθν εκλογι τριϊν (3) ακόμα εκτελεςτικϊν μελϊν, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί ο
προβλεπόμενοσ από το καταςτατικό ανϊτατοσ αρικμόσ μελϊν.
Κατόπιν αυτοφ, προτείνεται να τεκεί το κζμα ςτθ Γενικι υνζλευςθ για να εκλζξει τρία
(3) πρόςκετα εκτελεςτικά μζλθ Δ.. και να ορίςει τθ κθτεία τουσ μζχρι τθ λιξθ κθτείασ
των υφιςτάμενων μελϊν Δ.., τα οποία είχαν εκλεγεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ
τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2010.
Μετά από ενδελεχι εξζταςθ των προςόντων, τθσ προςφοράσ ςτθν Σράπεηα και τθσ
εμπειρίασ τουσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των προβλζψεων των Κατευκυντθρίων
Γραμμϊν Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Σράπεηασ και τθσ Πολιτικισ Ανάδειξθσ
Τποψθφιοτιτων Μελϊν του Δ. τθσ Σράπεηασ, κρίνονται, εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Τποψθφιοτιτων του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ωσ
καταλλθλότεροι για τισ κζςεισ αυτζσ οι ακόλουκοι υποψιφιοι:

1. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ο κ. Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ εντάχκθκε ςτο δυναμικό τθσ Εκνικισ Τράπεηασ το ζτοσ
1997 ωσ Διευκυντισ Ναυτιλιακϊν Εργαςιϊν. Το ζτοσ 2002 ανζλαβε κακικοντα Γενικοφ
Διευκυντι Ναυτιλιακϊν Εργαςιϊν ενϊ από το ζτοσ 2004 ορίςκθκε Γενικόσ Διευκυντισ
Εταιρικισ και Επενδυτικισ Τραπεηικισ.
Είναι μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, Ρρόεδροσ
του ΔΣ τθσ ΕΤΕ (Κφπρου) Ltd, Αντιπρόεδροσ του ΔΣ ΑΕΕΓΑ «Εκνικι» και μζλοσ του ΔΣ
διαφόρων κυγατρικϊν Τραπεηϊν και εταιρειϊν του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Ωσ
μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ομίλου, επιβλζπει και τισ εργαςίεσ του Private
Banking τθσ ΕΤΕ, τθσ Εκνικισ Χρθματιςτθριακισ, τθσ Εκνικισ Leasing, τθσ Εκνικισ
Factors κακϊσ και τθσ NBGI Private Equity. Επίςθσ, είναι Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Στελεχϊν
Χρθματοδότθςθσ Ναυτιλίασ και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ναυτικισ Διαιτθςίασ.
Μετζχει επίςθσ, ωσ μζλοσ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΧΑΕ και εκπροςωπεί τθν
Εκνικι Τράπεηα ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι Αγορϊν και Κεφαλαίων τθσ Ελλθνικισ
Ζνωςθσ Τραπεηϊν.
Από το 1988 ζωσ το 1997, κατείχε τθ κζςθ του Βοθκοφ Γενικοφ Διευκυντι για τθν
Ελλάδα ςτθν Καναδικι τράπεηα Bank of Nova Scotia. Στο διάςτθμα 1977-1988,
εργάςκθκε ςτθν Bank of America αρχικά ωσ ςτζλεχοσ ναυτιλιακϊν χορθγιςεων ςτον
Ρειραιά, ςτθ ςυνζχεια ωσ Αντιπρόεδροσ, υπεφκυνοσ για τισ πιςτοδοτιςεισ Λονδίνου,
Μόντε Κάρλο και Γενεφθσ με ζδρα το Λονδίνο, και τζλοσ ωσ επικεφαλισ του Κζντρου
Ναυτιλιακϊν Ριςτοδοτιςεων ςτον Ρειραιά.
Είναι κάτοχοσ πτυχίου Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από το Ράντειο
Ρανεπιςτιμιο, πτυχίου Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν από τθ Νομικι Σχολι
του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μεταπτυχιακοφ Diploma ςτθ Διοίκθςθ ναυτιλιακϊν
εταιρειϊν, ςτισ ναυτικζσ αςφαλίςεισ και ςτο ναυτιλιακό δίκαιο, κακϊσ και Master’s of
Philosophy in Shipping Economics, από το University of Wales (Μεγ. Βρετανία).
Είναι ςτζλεχοσ με μακρόχρονθ εμπειρία ςε κζματα εταιρικϊν χρθματοδοτιςεων κακϊσ
και εταιρικϊν αναδιαρκρϊςεων. Στθν Εκνικι Τράπεηα ζχει αναλάβει ςθμαντικζσ
οργανωτικζσ και διοικθτικζσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό του τρόπου
λειτουργίασ τθσ ΕΤΕ, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ Εταιρικισ Τραπεηικισ και των
ναυτιλιακϊν, διεκνϊν και ειδικϊν χρθματοδοτιςεων.
2. Άνκιμοσ Θωμόπουλοσ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ο κ. Άνκιμοσ Θωμόπουλοσ είναι Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν και Λιανικισ
Τραπεηικισ ςτθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Στθν Εκνικι Τράπεηα εντάχκθκε το 1998.
Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του ςτθν Τράπεηα, υπθρζτθςε ωσ Διευκυντισ τθσ Διαχείριςθσ
Κινδφνων τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου και ωσ Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν

Υπθρεςιϊν. Το 2002 προιχκθ ςε Γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Chief Financial
Officer) και το 2004 ςε Γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν και Λειτουργικισ Στιριξθσ (Chief
Financial Officer-Chief Operating Officer).
Ρριν ενταχκεί ςτθν Εκνικι Τράπεηα, ο κ. Θωμόπουλοσ ιταν εταίροσ τθσ διεκνοφσ
ςυμβουλευτικισ ελεγκτικισ εταιρείασ KPMG ςτο Λονδίνο και ςτθν Ακινα. Με τθν ιδιότθτα
αυτι διετζλεςε για πάνω από 15 χρόνια ςφμβουλοσ μεγάλων διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν
οίκων και οργανιςμϊν ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, τθ Βόρειο Αμερικι και τθν Ελλάδα.
Εξειδικεφτθκε ςτον τομζα του Corporate Finance και ωσ specialist partner ςτο Finance
Industry Group (FIG) τθσ KPMG, ςυμμετείχε ςε πλικοσ ζργων εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ,
εξαγορϊν & ςυγχωνεφςεων ςτθ Μεγ. Βρετανία και τθν Ελλάδα. Για ςειρά ετϊν ιταν ο lead
partner για μεγάλουσ πελάτεσ τθσ KPMG ςτο χρθματοπιςτωτικό κλάδο (Bank of America,
Citibank, HSBC, Natwest, κ.λ.π). Ωσ ςυνεταίροσ τθσ KPMG Ελλάδοσ αναδείχκθκε ωσ
επικεφαλισ των υπθρεςιϊν ςτο τομζα του financial engineering & structuring
προςφζροντασ υπθρεςίεσ ςτο ςφνολο ςχεδόν των διεκνϊν επενδυτικϊν τραπεηϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα.
Ο κ. Θωμόπουλοσ είναι πιςτοποιθμζνοσ Χρθματοοικονομικόσ Σφμβουλοσ (CFA
Charterholder) και μζλοσ του Αμερικανικοφ Ινςτιτοφτου των Chartered Financial Analysts.
Επίςθσ είναι ορκωτόσ ελεγκτισ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία (Institute of Chartered Accountants in
England and Wales).
Στισ ςπουδζσ του περιλαμβάνονται επίςθσ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν
Χρθματοοικονομικι και τθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων κακϊσ και ςτθν Επιςτιμθ των
Υπολογιςτϊν από το City University of London. Επίςθσ είναι διπλωματοφχοσ ΗλεκτρολόγοσΜθχανολόγοσ Μθχανικόσ (Σχολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν).
Στθ ςταδιοδρομία του ζχει ςυμμετάςχει ςε πλικοσ από όργανα και επιτροπζσ:
Μζλοσ του Senior Commitee τθσ Federation Bancuire European (FBE) on Global
Banking Issues.
Μζλοσ του European Accounting Committee τθσ FBE
Μζλοσ του Technical Experts Group του European Financial Advisory Group, δθλαδι
του οργάνου που είναι αρμόδιο για τθν υιοκζτθςθ του IFRS ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε.
Μζλοσ του Derivatives & Financial Investments Task Force τθσ DGXV Division τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ΕΕΤ.
Είναι 49 ετϊν, παντρεμζνοσ και πατζρασ 2 παιδιϊν.

3. Λεωνίδασ Θεόκλθτοσ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Ο κ. Λεωνίδασ Θεόκλθτοσ ορίςτθκε Γενικόσ Διευκυντισ Λειτουργικισ Στιριξθσ τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ τον Ιοφλιο του 2010 και είναι μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ
Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ.

Τον Μάρτιο του 2010 εντάχτθκε ςτον Πμιλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ωσ Ρρόεδροσ
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκνικισ ΑΕΕΓΑ.
Από το 2005 ζωσ το 2006 υπιρξε Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ ςτθν EFG Eurobank, το 2000 2004 διετζλεςε Εκτελεςτικόσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ςτο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο και
Ρρόεδροσ Δ.Σ. ςτο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο-Ελλθνικά Ταχυδρομεία Εταιρεία
Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.
Από το 1998 ωσ το 1999 ιταν Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτθν Τράπεηα Κεντρικισ Ελλάδοσ,
ενϊ τθν περίοδο 1994-1998 διετζλεςε Αν. Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν Εγνατία Τράπεηα.
Ξεκίνθςε τθν καριζρα του από τθν Εκνικι Τράπεηα Επενδφςεων Βιομθχανικισ
Ανάπτυξθσ ( ΕΤΕΒΑ ) Α.Ε. (1986-1994).
Ζχει επίςθσ διατελζςει μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ςτθν Ζνωςθ Ελλθνικϊν
Τραπεηϊν, κακϊσ και μζλοσ Δ.Σ. ςτισ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), Τράπεηα
Αττικισ Α.Ε., Εκνικι Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. (ΕΘΝΕΧ), Eurobank Properties
Α.Ε., Εγνατία Χρθματιςτθριακι Α.Ε., Εγνατία Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων
Κεφαλαίων Α.Ε., Ανζλιξισ Εμπορικι Α.Ε. και τθν Ι.& Σ. Σκλαβενίτθσ Α.Ε.
Είναι κάτοχοσ πτυχίου Χθμικοφ Μθχανικοφ από το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο,
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και μεταπτυχιακοφ
διπλϊματοσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΜΒΑ) από το Imperial College, University of
London.

