ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
ΤΘΣ 23θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν
για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2010
(1.1.2010 – 31.12.2010).

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (“Δ.Σ.”) προτείνει τθν ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.Σ.
επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ ΕΤΕ για τθ χριςθ
2010, κακϊσ και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, οι οποίεσ
εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 23 Μαρτίου 2011.
Οι εκκζςεισ αυτζσ είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/ΕΤΕ & Ομίλου 31.12.2010
2.

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάκεςθ κερδϊν.

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του ςυνόλου των κοινϊν,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν
50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι
εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ
(παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου.
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων
τθσ χριςεωσ 2010 τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
αποτελοφνται από τθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων,
τθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων, τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
και Τράπεηασ, τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν κακϊσ και τισ Σθμειϊςεισ επί των
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. ςτισ 23
Μαρτίου 2011 και είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/2010/ΕΤΕ & Ομίλου 31.12.2010
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
και Ρλθροφορίεσ περιόδου 1/1-31/12/2010
Στθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ βρίςκονται επίςθσ το Δελτίο Τφπου και θ Ραρουςίαςθ που
ςυνόδευςαν τθν ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Χριςεωσ 2010.
Τα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ ΕΤΕ για το 2010 ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
Κακαρά κζρδθ 2010, προ των ζκτακτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων, ςτα €485 εκατ.
(-50% ετθςίωσ)
Οργανικά κζρδθ 2010 €2,1 δις. (-18% ετθςίωσ)
Ριςτωτικι επζκταςθ ςτθν Ελλάδα +1% ετθςίωσ. Κακαρι αφξθςθ χορθγιςεων ςτθν
Ελλάδα +€0,4 δις.
€1,4 δις. εκταμιεφςεισ νζων ςτεγαςτικϊν δανείων ςτθν Ελλάδα, ςυνολικό μερίδιο
αγοράσ ςτα ςτεγαςτικά 25,3%
Αφξθςθ επιχειρθματικϊν δανείων κατά 5% ετθςίωσ
Δάνεια προσ κατακζςεισ του Ομίλου ςτο 103% και ςτθν Ελλάδα ςτο 94%
Finansbank: κακαρά κζρδθ 2010 ςτα €462 εκατ., 26% αφξθςθ χορθγιςεων και
κατακζςεων ςε ετιςια βάςθ
ΝΑ Ευρϊπθ: κζρδθ προ προβλζψεων 2010 ςτα €275 εκατ. (ίδια επίπεδα με το 2009)
Υψθλόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ Ομίλου (Tier I) ςτο 13,1%

Θ Διοίκθςθ κζτει τουσ ςτόχουσ για το επόμενο ζτοσ ωσ εξισ:
«Το 2010 ιταν γενικότερα μια δφςκολθ χρονιά, παρόλα αυτά ο Πμιλοσ παρζμεινε
κερδοφόροσ, με τθν πτϊςθ των κερδϊν να οφείλεται αποκλειςτικά ςε υψθλότερεσ
προβλζψεισ και διαπραγματευτικζσ ηθμίεσ ςτισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ. Θ διαςπορά των
δραςτθριοτιτων μασ ςυντζλεςε καταλυτικά ςτθν διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ. Το 2010
επιπλζον ςθματοδοτεί μία ςειρά από πρωτοβουλίεσ που προλθπτικά ζλαβε ο Πμιλοσ
προκειμζνου να αντιμετωπίςει τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (αφξθςθ του μετοχικοφ
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μασ κεφαλαίου κατά €1,8 δις.). Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ παράλλθλα αντικατοπτρίηουν το
ςυςτθμικά ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει ο Πμιλοσ ςτον εγχϊριο τραπεηικό κλάδο.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυνεχιηόμενα προβλιματα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ το 2011, θ
Εκνικι Τράπεηα κα ςυνεχίςει να εςτιάηει τισ προςπάκειεσ τθσ ςτθν ορκι διαχείριςθ του
κεφαλαίου και των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ τθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν βελτίωςθ τθσ
λειτουργικισ αποδοτικότθτασ. Θ διάκεςθ μειοψθφικοφ πακζτου μετοχϊν τθσ Finansbank,
που κα πραγματοποιθκεί ςτισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, κα ςυμβάλλει περαιτζρω
ςτθν αφξθςθ τθσ ιδθ ιςχυρισ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου. Θα ςυνεχίςουμε τισ
εντατικζσ προςπάκειεσ μείωςθσ των λειτουργικϊν μασ εξόδων ςτισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ
και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται ϊςτε να διατθριςουν τθν προ προβλζψεων κερδοφορία
ςε υγιι επίπεδα, ικανά να απορροφιςουν άνετα τισ επιςφάλειεσ. Επιπλζον, ςθμαντικόσ
ςτόχοσ παραμζνει θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΚΤ. Τζλοσ,
δεδομζνου ότι οι πιζςεισ ςτθν ποιότθτα του χαρτοφυλακίου χορθγιςεων αναμζνεται να
ςυνεχιςτοφν και ςτο τρζχον ζτοσ, παραμζνει προτεραιότθτα μασ θ ενίςχυςθ των
προςπακειϊν ρφκμιςθσ και αναδιάρκρωςθσ των βιϊςιμων μθ εξυπθρετοφμενων δανείων,
ςυνεχίηοντασ τισ επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ του 2010.»

Διάκεςθ κερδϊν
Πςον αφορά ςτθ διάκεςθ κερδϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν
ιςχφουςα νομοκεςία (όπωσ διαμορφϊκθκε τόςο από το Ν. 3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ
ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ
χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ», τισ ςχετικζσ διατάξεισ των Ν. 3756/2009, Ν. 3844/2010, Ν.
3965/2011, όςο και από τισ εν ιςχφ προβλζψεισ του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνφμων
εταιριϊν, αναφορικά με το επιτρεπόμενο φψοσ και τρόπο διανομισ κερδϊν), και ειδικότερα
τισ κεςπιςκείςεσ απαγορεφςεισ για πιςτωτικά ιδρφματα που κάνουν χριςθ των μζτρων
ενίςχυςθσ του Ν. 3723/2008, αλλά και τισ προβλζψεισ του Καταςτατικοφ, τισ υποχρεϊςεισ
και αξιολογιςεισ τθσ Τράπεηασ, ειςθγείται τθ μθ διανομι μερίςματοσ προσ τουσ κατόχουσ
κοινϊν μετοχϊν, προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 κυριότθτασ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, και
προσ τουσ κατόχουσ των εξαγοράςιμων προνομιοφχων άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ
ςωρευτικοφ μερίςματοσ μετοχϊν (άρκρου 4 παρ. 2 εδαφίου μη’ Καταςτατικοφ, «Ρ.Α.Ψ.»), κατ’
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 44α ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 42γ και 43 Κ.Ν.
2190/1920.
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3. Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ
διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2010 (1.1.2010-31.12.2010)

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

Ρροτείνεται θ απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν από
κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2010, και ειδικότερα ωσ προσ:
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ: κ.κ. άπανο Βαςίλειο, Ταμβακάκθ
Απόςτολο, Τουρκολιά Αλζξανδρο, Θωμόπουλο Άνκιμο, Θεόκλθτο Λεωνίδα, Τριανταφυλλίδθ
Αβραάμ, Ηανιά Γεϊργιο, Κωνςταντακόπουλο Βαςίλειο, Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου
Αλεξάνδρα, Σαμπατακάκθ Ρζτρο, Σκλαβενίτου Μαρία, Φραγκίςτα Μαρία, Σεβαςμιϊτατο
Μθτροπολίτθ Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλθτο, Ιωάννθ Γιαννίδθ, Στζφανο Βαβαλίδθ, Ιωάννθ
Ραναγόπουλο, Μακρίδθ Αλζξανδρο και Σταφρου Αλζξανδρο.
Τουσ ορκωτoφσ ελεγκτζσ τθσ Τράπεηασ:
Γιουροφκο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ Deloitte.

κ.κ. Εμμανουιλ Ρθλείδθ και Επαμεινϊνδα

4. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για
τθν εταιρικι χριςθ 2010, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παράγραφοσ 2 Κ.Ν. 2190/1920.
Ρροςδιοριςμόσ αμοιβϊν του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, των Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Συμβοφλων και των μθ εκτελεςτικϊν
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2012.
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2010, ωσ μελϊν των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν, Διαχείριςθσ Κινδφνων,
Στρατθγικισ και προςδιοριςμόσ αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ
2012.
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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Ρροτείνεται να εγκρικοφν οι καταβλθκείςεσ κατά τθ διάρκεια του 2010 κακαρζσ αμοιβζσ
ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνολικοφ φψουσ €1.409 χιλ. ωσ ακολοφκωσ:

ΔΣ & Επιτροπζσ
ακακάριςτεσ
αποδοχζσ

Εξαρτθμζνθ εργαςία

κακαρζσ
αποδοχζσ

ακακάριςτεσ
αποδοχζσ

κακαρζσ
αποδοχζσ

ΑΡΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

54 000.00

34 452.00

369 750.00

232 782.39

ΤΑΜΒΑΚΑΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

36 000.00

22 968.00

369 750.00

221 030.62

ΒΑΒΑΛΙΔΘΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

45 000.00

28 710.00

0.00

0.00

ΓΙΑΝΝΙΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

27 000.00

17 226.00

53 135.01

33 267.40

MHTΟΡΟΛΙΤΘΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΟΚΛΘΤΟΣ

27 000.00

17 226.00

0.00

0.00

9 750.00

6 220.50

0.00

0.00

ΣΤΑΥΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΘΣ ΑΒΑΑΜ

14 250.00

9 091.50

117 776.86

64 097.20

ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

18 000.00

11 484.00

95 088.63

51 119.22

ΜΑΚΙΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ

18 000.00

11 484.00

0.00

0.00

ΗΑΝΙΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

36 000.00

22 968.00

0.00

0.00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

36 000.00

22 968.00

0.00

0.00

ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ ΜΡΕΝΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ

45 000.00

28 710.00

0.00

0.00

ΣΑΜΡΑΤΑΚΑΚΘΣ ΡΕΤΟΣ

45 000.00

28 710.00

0.00

0.00

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΙΑ

22 500.00

14 355.00

0.00

0.00

ΦΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΙΑ

4 500.00

2 871.00

0.00

0.00

ΤΟΥΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ

3 000.00

1 914.00

365 624.99

212 207.35

ΘΕΟΚΛΘΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

3 000.00

1 914.00

155 937.60

97 618.57

ΘΩΜΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

3 000.00

1 914.00

365 624.99

211 448.69

447 000.00

285 186.00

1 892 688.08

1 123 571.44

ΣΥΝΟΛΟ

Σθμειϊνεται ότι εντόσ του 2010 καταβλικθκαν ςτουσ κ.κ. Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο
€ 18.301,94 και € 17.559,94, αντίςτοιχα, ωσ κακαρζσ αμοιβζσ τθσ χριςθσ 2009, οι οποίεσ είχαν
εγκρικεί από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 21.5.2010.
Για το 2011 προτείνονται (προχπολογιηόμενεσ) αμοιβζσ προσ τα μζλθ Δ.Σ. ςυνολικοφ φψουσ
€1.567 χιλ., αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με το 2010, δεδομζνου ότι τα τρία νζα εκτελεςτικά μζλθ
(που εξελζγθςαν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 26/11/2010) κα αμείβονται για όλθ
τθ διάρκεια του ζτουσ.
Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τισ τακτικζσ αποδοχζσ, υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 14.1.2010, ςτο πλαίςιο των
ςυνκθκϊν και τθσ γενικότερθσ πολιτικισ, οι αμοιβζσ του Ρροζδρου και του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, κακορίςτθκαν μειωμζνεσ κατά ποςοςτό 15% (€ 25.500 ζναντι € 30.000,
μθνιαίωσ) ςε ςχζςθ με τισ αμοιβζσ του προθγοφμενου Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ τθσ ωσ άνω Συνζλευςθσ και οι αμοιβζσ
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όλων των μελϊν του Δ.Σ. για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. και των
Επιτροπϊν του, αποφαςίςτθκε να είναι μειωμζνεσ κατά ποςοςτό 10% (αντίςτοιχα, € 18.000
ζναντι € 20.000, ετθςίωσ, και € 9.000 ζναντι € 10.000, ετθςίωσ για τθ ςυμμετοχι μελϊν ςε
κάκε Επιτροπι του Δ.Σ. τθσ ΕΤΕ, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων και ςυμμετοχισ τόςο
ςτο Δ.Σ. όςο ςτισ Επιτροπζσ του).

Ρροτείνεται να εξακολουκιςει να ιςχφει θ απόφαςθ τθσ ανωτζρω Ζκτακτθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ τθσ 14.1.2010 μζχρι τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ ζτουσ 2012 και για τουσ
Αναπλθρωτζσ Διευκφνοντεσ Συμβοφλουσ, και βεβαίωσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςε κάκε
περίπτωςθ κα πλθροφνται οι προχποκζςεισ και 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.
Κατ’ αντιςτοιχία, προτείνεται να εγκρικεί ποςόν αμοιβϊν που καταβάλλεται ςε κάκε μζλοσ
του Δ.Σ. για τισ παραςτάςεισ του ςτισ ςυνεδριάςεισ τoυ Δ.Σ., τo oπoίo προτείνεται να
αvζρχεται μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2012, ςε Ευρϊ € 18.000 ετθςίωσ
(ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων) και πρόςκετθ ετιςια αμοιβι € 9.000 για κάκε μζλοσ
του Δ.Σ. που μετζχει ςτισ Επιτροπζσ Ελζγχου, Στρατθγικισ, Διαχείριςθσ Κινδφνων, Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ & Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Αμοιβϊν μζχρι τθν Τακτικι
Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2012 (ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςυνεδριάςεων).

5. Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το
άρκρο 30 παράγραφοσ 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ
Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθ
Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

Ρροτείνεται να χορθγθκεί άδεια ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ
Διευκυντζσ, τουσ Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ, να
μετζχουν ςε Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν
όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
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6. Ανακοίνωςθ εκλογισ μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Ανακοινϊνεται ότι κατά τθν υπ. αρ. 1427/2011 ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Τράπεηασ, κατόπιν και πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων
του Δ.Σ., εξελζγθ νζο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ ο κ. Σπυρίδων
Θεοδωρόπουλοσ, ςε αντικατάςταςθ του αποβιϊςαντοσ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ
του Βαςιλείου Κωνςταντακόπουλου.
Βιογραφικό
Ο κφριοσ Σπφροσ Θεοδωρόπουλοσ είναι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Chipita AE. Ξεκίνθςε νωρίσ τθν
επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα αςχολοφμενοσ από το 1976 με μια μικρι οικογενειακι εταιρεία παραγωγισ
γαλακτοκομικϊν προϊόντων, τθν Recor A.E. Το 1981 αναλαμβάνει τθν Γενικι Διεφκυνςθ τθσ ALIGEL, μιασ
ειςαγωγικισ εταιρείασ Ηαχαρωδϊν προϊόντων και παγωτϊν. Το 1986, αναλαμβάνει Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτθν
ΙΝΤΕRIA, εταιρεία παραγωγισ και εμπορίασ πραλίνασ φουντουκιοφ, με ςοβαρι εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Τθν
ίδια χρονιά, εξαγοράηει το 50% των μετοχϊν τθσ CHIPITA τότε εταιρεία παραγωγισ snacks (γαριδάκια) και το
1989 εξαγοράηει και το υπόλοιπο 50%. Το 1990 ειςζρχονται επενδυτικά κεφάλαια ςτθν Chipita μζςω του
Eurohellenic fund (Olayan, De Benedetti, Alpha Finance και ΤΙΤΑΝ) και αρχίηει θ παραγωγι κρουαςάν. Το 1994 θ
εταιρεία ειςάγεται ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο. Τα επόμενα 16 ζτθ θ εταιρεία αναπτφςςει πολλά νζα προϊόντα
και διεκνοποιείται με εξαγωγζσ ςε πολλζσ χϊρεσ. Κυρίωσ όμωσ με εργοςτάςια ςε Βουλγαρία, ουμανία,
Ρολωνία, ωςία, ΘΡΑ και Νιγθρία, κακϊσ και με ςυνεργαςίεσ ςε Αίγυπτο, Σαουδικι Αραβία και Μεξικό. Το 2006
θ CHIPITA ςυγχωνεφεται με τθ ΔΕΛΤΑ, δθμιουργϊντασ τθ VIVARTIA και τo 2007 θ VIVARTIA εξαγοράηεται από τθ
MIG. Από τθν 01/09/06 ζωσ 15/04/2010 διετζλεςε Διευκφνων Συμβοφλοσ τθσ Vivartia ABEE. Το καλοκαίρι του
2010 ο κφριοσ Θεοδωρόπουλοσ μαηί με τον όμιλο Olayan, αλλά και με άλλουσ ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ εξαγοράηει
εκ νζου τθν Chipita. Σιμερα είναι μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΤΑΝ ΑΕ και του ΣΕΒΤ. Κατά το παρελκόν ζχει διατελζςει
Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ειςθγμζνων Εταιρειϊν, Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΧΑΕ. Είναι
απόφοιτοσ τθσ ΑΣΟΕΕ και μιλά Αγγλικά και Ιταλικά. Ο κφριοσ Σπ. Θεοδωρόπουλοσ είναι 53 ετϊν, είναι
παντρεμζνοσ με τθ Λοφςυ Τςϊλου και ζχουν 4 αγόρια.

7. Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

Ρροτείνεται, κατόπιν και πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Υποψθφιοτιτων του Δ.Σ., θ επανεκλογι των παρακάτω, ωσ μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΤΕ, με κθτεία ζωσ τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2012:
κ.κ. Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου, Στζφανοσ Βαβαλίδθσ, Γεϊργιοσ
Ηανιάσ, Μαρία Φραγκίςτα (θ οποία είχε εκλεγεί ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου από το Δ.Σ.
τθσ 23/3/2011).
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8. Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου των
εταιρειϊν τθσ για τθ χριςθ 2011 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

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

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν εκλογι των ορκωτϊν ελεγκτϊν κ.κ. Εμμανουιλ
Ρθλείδθ και Επαμεινϊνδα Γιουροφκου τθσ εταιρείασ «Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ &
Καμπάνθσ ΑΕ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν» ωσ τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ ελεγκτι, αντίςτοιχα. Θ
αμοιβι των ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο τθσ χριςθσ 2011 προτείνεται να ανζλκει ςε
€600.000.

9. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σφμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν και
προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ιςχφουν, θ Τράπεηα
ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ
κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ) ςτα αρχεία του Συςτιματοσ 'Αυλων Τίτλων
που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο
Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ κατά τα κατωτζρω
αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν.
3723/2008 τθσ Τράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο)
δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Συνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008.
Για τθν απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν
Τράπεηα ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ
ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Πςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα
πρζπει μζςα ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα
νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Τράπεηα 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 18θ Ιουνίου 2011
(Θμερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν
θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 23θσ Ιουνίου 2011, και θ ςχετικι ζγγραφθ
βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να
περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 20θ Ιουνίου 2011, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν
από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ζναντι τθσ Τράπεηασ κεωρείται ότι ζχει
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα
του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Θμερομθνία Καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ
προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ
Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ.
Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του
δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ
δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί
ανάμεςα ςτθν Θμερομθνία Καταγραφισ και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.
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.
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Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε
περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον
μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον
κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι Συνζλευςθ.
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά
για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Τράπεηα,
πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο
γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του
κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του
μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ:
α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι
οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν,
β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ι
μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που
ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ,
γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ
Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ,
δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ).
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Τράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Θ Τράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.nbg.gr) το ζντυπο που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτο Τμιμα/ Υποδιεφκυνςθ
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο ) ι ςτο Κεντρικό
Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: 2103343404,
2103343406, 2103343410. τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ
αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν
Εταιρεία, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα: 2103343426, 2103343415, 2103343421, 2103343425,
2103343417, 2103343419.
Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο
διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν
ψθφοφορία.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 23θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)

ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:

ΘΕΜΑ 3ο:

ΘΕΜΑ 4ο:

ΘΕΜΑ 5ο:

ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΑΡΟΧΘ

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
των Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, που αφοροφν
τθν εταιρικι χριςθ 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ
Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάκεςθ
κερδϊν.
Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν
τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2010
(1.1.2010 – 31.12.2010).
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2010, ςφμφωνα με το άρκρο
24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ρροςδιοριςμόσ αμοιβϊν του Ρροζδρου του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, των
Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Συμβοφλων, και των μθ εκτελεςτικϊν
μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ
ζτουσ 2012. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2010, ωσ μελϊν των
επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων,
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν, Διαχείριςθσ Κινδφνων,
Στρατθγικισ και προςδιοριςμόσ αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ ζτουσ 2012.

ΘΕΜΑ 6ο:

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του Κ.Ν.
2190/1920 και το άρκρο 30 παράγραφοσ 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ
Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ
Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ
ςκοποφσ.
Ανακοίνωςθ εκλογισ μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο:

Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου.

ΘΕΜΑ 8ο:

Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου των εταιρειϊν τθσ για τθ χριςθ
2011 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.

ΘΕΜΑ 9ο:

Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

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

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου
Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που
υφίςτανται κατά τθν 31/5/2011, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ:
· εννιακόςια πενιντα ζξι εκατομμφρια ενενιντα χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ογδόντα δφο
(956.090.482) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ.
· εικοςιπζντε εκατομμφρια (25.000.000) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ
μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη’ του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ.
· 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 ΤΑΚΤΙΚΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 23/6/2011 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ.

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

ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

Επϊνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ:

Ρατρϊνυμο :
Ριςτοποιθτικό :

ΑΔΤ 

Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ :

ΔΙΑΒΑΤ. 

Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.:

Ζδρα :

Τθλζφωνο :

Τθλζφωνο :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ
ΕΡΕΝΔΥΤΘ:

Μετοχι
GRS003013000
ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αρικμόσ Μετοχϊν

ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ
Ο/Θ υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Καταγραφισ
(όπωσ αναφζρεται ςτθν Ρρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Ρεραιτζρω
εξουςιοδοτϊ τ…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 23/6/2011
και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Τουσ
παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ.
Βεβαιϊνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ
Θμερομθνία ………………….
Ο Μζτοχοσ

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

(υπογραφι)

Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα:
Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
Ραρακαλοφμε το παρόν ζντυπο αφοφ ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί να αποςταλεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ
Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι μζςω Fax: 2103343404,
2103343406, 2103343410 το αργότερο μζχρι τισ 20/6/2011, θμζρα Δευτζρα.
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