ΣΑΘΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ
ΣΖ 19εο Ηνπλίνπ 2015

ρέδηα Απνθάζεσλ/ρόιηα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
επί ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ αθνξνύλ ηελ
εηαηξηθή ρξήζε 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) θαζώο θαη ππνβνιή ηεο
αληίζηνηρεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηώλ πξνο ελεκέξσζε.

Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ (*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ
πιένλ κίαο (παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (“Γ.Π.”) πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π. επί
ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ΔΡΔ γηα ηε ρξήζε 2014, ε
νπνία εγθξίζεθε απφ ην Γ.Π. ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 23 Καξηίνπ 2015 ζπλππνβάιινληαο
πξνο ελεκέξσζε θαη ηελ Έθζεζε ησλ Διεγθηψλ.
Νη εθζέζεηο απηέο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interimfinancial-statements/Documents/
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2. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο
θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 (1.1.2014 -31.12.2014).

Απαηηνχκελε απαξηία:
Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ
πιένλ κίαο (παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεησλ ηεο
ρξήζεσο 2014 ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ζπγθξηηηθά ηα ζηνηρεία
ηεο ρξήζεσο 2013. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Ρξάπεδαο απνηεινχληαη
απφ ηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, ηελ Θαηάζηαζε
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, ηελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, ηελ Θαηάζηαζε
Ρακεηαθψλ Ονψλ θαζψο θαη ηηο Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ζηηο 23 Καξηίνπ 2015 θαη είλαη ζηε δηάζεζε
ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο:
http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interimfinancial-statements/Documents/
Πηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο βξίζθνληαη επίζεο ην Γειηίν Ρχπνπ θαη ε Ξαξνπζίαζε πνπ
ζπλφδεπζαλ ηελ αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Σξήζεσο 2014.
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ηεο ΔΡΔ γηα ην 2014 ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
Ρα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηφζν ζε επίπεδν δ’ ηξηκήλνπ φζν θαη ζην
ζχλνιν ηνπ έηνπο επηβεβαηψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
ηνπ Νκίινπ.
Ξαξά ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ δ’ ηξηκήλνπ, ν Όκηινο θαηάθεξε λα επηηχρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα
αθφκα θαη κεηά ηελ επηβάξπλζε απφ ζεκαληηθνχ χςνπο έθηαθηεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2014. Έηζη, ηα θαζαξά θέξδε
δηαηεξήζεθαλ ζε ζεηηθφ επίπεδν, αλεξρφκελα ζε €66 εθαη., ελψ εμαηξνπκέλσλ ησλ
έθηαθησλ απνκεηψζεσλ αλήξζαλ ζε €174 εθαη. Ραπηφρξνλα, ε θεξδνθνξία ζε Ρνπξθία θαη
ΛΑ Δπξψπε δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα αλεξρφκελε ζε €318 εθαη θαη €41 εθαη
αληίζηνηρα.
Πε επίπεδν ξεπζηφηεηαο, παξά ηηο ζεκαληηθέο εθξνέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί, ε Ρξάπεδα
ζεκείσζε ρακειφηεξεο εθξνέο έλαληη ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ελψ δηαηεξεί ηξέρνληα ιφγν
δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζηα επίπεδα ηεο κνλάδαο, θαη ηα δηαζέζηκα ελέρπξα πξνο ην
Δπξσζχζηεκα παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα, πεξίπνπ €15 δηζ. Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα
ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο εγρψξησλ επηζθαιεηψλ ζπλέρηζε λα
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επηβξαδχλεηαη θαη θαηά ην δ’ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηελέξγεηα
εθηάθησλ πξνβιέςεσλ αχμεζε ηνλ δείθηε θάιπςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε επίπεδα άλσ
ηνπ 60%.
Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Νκίινπ παξέκεηλε ηζρπξή, κε ηνλ δείθηε Θχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ λα αλέξρεηαη ζε 13,6%, αληαλαθιψληαο ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο Δζληθήο ζην έληνλα
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.
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3. Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ Α.Δ Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ
& Παζεηηθνύ» θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΔΘΛΟΛΣΑΣΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΖΥΑΛΟΓΡΑΦΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΘΑΗ ΟΡΓΑΛΧΖ» από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 (1.1.2014 –
31.12.2014).
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ξξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε
επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 2014, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο:
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο: θ.θ. Γεψξγην Εαληά, Αιέμαλδξν
Ρνπξθνιηά, Γεκήηξην Γεκφπνπιν, Ξαχιν Κπισλά, Ξφια Σαηδεζσηεξίνπ, Ξέηξν
Σξηζηνδνχινπ, Καξία (Καξίιπ) Φξαγθίζηα, Ξαλαγηψηε-Αξηζηείδε Θσκφπνπιν, Ησάλλε
Γηαλλίδε, Δπζχκην Θαηζίθα, Πηαχξν Θνχθν, Γεκήηξην Αθεληνχιε, Πηέθαλν Βαβαιίδε,
Πππξίδσλα Θενδσξφπνπιν, Αιεμάλδξα Ξαπαιεμνπνχινπ – Κπελνπνχινπ, Ξέηξν
Πακπαηαθάθε, Αιέμαλδξν Καθξίδε, Σαξάιακπν Κάθθα.
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλψλπκε Δηαηξία
Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνχ & Ξαζεηηθνχ»: θθ. Θεφδσξν Πηάζε, Κηιηηάδε Πηαζφπνπιν,
Αζαλάζην Καπξνκκάηε, Ξέηξν Γαζθαιέα, Ξνιπρξφλε Θνπζηέλε, Σξήζην Ζιηάδε,
Αξηζηνηέιε Θαξπηηλφ.
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΔΘΛΝΛΡΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ»: θθ. Ληθφιαν Σξηζηνδνχινπ, Γακηαλφ
Σαξαιακπίδε, Λέιιε Ρδάθνπ –Ιακπξνπνχινπ, Σαξάιακπν Κάληδαξε, Αγακέκλνλα
Ξαπαζηεξγίνπ, Πππξίδσλα – Πηαχξν Καπξφγαιν.
Ρνπο νξθσηoχο ειεγθηέο ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο: θ.θ. Beate Randulf θαη Γέζπνηλα Μελάθε.
Ρνπο νξθσηoχο ειεγθηέο ηεο «ΔΘΛΝΛΡΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ»: θθ. Beate Randulf θαη Φσηεηλή Γηαλλνπνχινπ.
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4.
Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ ησλ εηαηξεηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.

Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο
θαη ηνπ Νκίινπ ηεο ρξήζεο 2015 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ εθινγή ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξείαο «Deloitte Σαηδεπαχινπ, Πνθηαλφο & Θακπάλεο ΑΔ Νξθσηψλ Διεγθηψλ»
ε νπνία έρεη ηελ επζχλε απφ ηνλ λφκν λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ
αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, θαηά ηελ θξίζε ηεο.
Πεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 3.5.a (v) ηεο Πχκβαζεο Ξιαηζίνπ
Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο
(Ρ.Σ.Π.) κε εκεξνκελία 10 Ηνπιίνπ 2013, έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Ρ.Σ.Π.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηήζεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φπσο
θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
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5.
Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νξηζκόο αλεμάξηεησλ κε
εθηειεζηηθώλ κειώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002, σο ηζρύεη.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ζ Ρξάπεδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο δηνηθείηαη απφ
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δέθα πέληε (15) κέιε.
Ξεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Γεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο πνπ
έιαβαλ ρψξα δπλάκεη ησλ πξφζθαησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη ηδίσο ηεο ππ’ αξ. 1535/23.3.2015
απνθάζεσο πεξί ηεο εθινγήο ησλ θαο Ινχθαο Θαηζέιε θαη θ. Ιεσλίδα Φξαγθηαδάθε σο λέσλ
κειψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ Γεσξγίνπ Εαληά θαη Αιέμαλδξνπ Ρνπξθνιηά,
θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνηαζεί ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ απφ ηνπο Κεηφρνπο, κε ηξηεηή ζεηεία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ
πιαίζην, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηελ αιιαγή ησλ πξνεγνχκελσλ Γηνηθήζεσλ ηεο
Ρξάπεδαο. Πχκθσλα κε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
πνςεθηνηήησλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε: α) ην Θαηαζηαηηθφ ηεο
Ρξάπεδαο, β)
ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ηζρχνπζα Ξνιηηηθή
πνςεθηνηήησλ κειψλ Γ.Π θαζψο θαη γ) ην Λ. 3016/2002, ην Λ. 4261/2014 θαη ην Ξιαίζην
Ππλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement - RFA) κεηαμχ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ
Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, απνθάζηζε λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Ραθηηθή
Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ εθινγή λένπ Γηνθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηξηεηή ζεηεία, δειαδή κέρξη
ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 2018 θαη ηνλ νξηζκφ αλεμάξηεησλ κειψλ ΓΠ. Πην λέν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα πθηζηάκελα κέιε πιένλ ελφο λένπ
αλεμάξηεηνπ κε εθηειεζηηθνχ κέινπο. Ππγθεθξηκέλα ε λέα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη δεθαηξία (13) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ πέληε (5)
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά, σο αθνινχζσο:
1.

Σελ θα Ινπθία Σαξζίηζα (Ινύθα) Θαηζέιε

2.

Σνλ θ. Ιεσλίδα Φξαγθηαδάθε

3.

Σνλ θ. Παύιν Κπισλά

4.

Σνλ θ. Γεκήηξην Γεκόπνπιν

5.

Σνλ θ. Δπζύκην Θαηζίθα

6.

Σνλ θ. ηαύξν Θνύθν
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7.

Σνλ θ. Αλδξέα Κπνύκε
σο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

8.

Σνλ θ. Γεκήηξην Αθεληνύιε
σο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

9.

Σνλ θ. πύξν Θενδσξόπνπιν
σο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

10. Σελ θα. Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ- Κπελνπνύινπ
σο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
11. Σνλ θ. Πέηξν ακπαηαθάθε
σο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
12. Σελ θα. Αγγειηθή θαλδαιηάξε - εθπξόζσπν ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
13. Σνλ θ. Υαξάιακπν Κάθθα - εθπξόζσπν ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξόηεηαο
Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο θαη ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζηνπο κεηφρνπο ζηε
Γξακκαηεία ηεο Ππλέιεπζεο.
Πεκεηψλεηαη φηη ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηειεί ππφ ηνλ δηαξθή
έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Δληαίνπ Κεραληζκνχ Δπνπηείαο (Single Supervisory Mechanism –
SSM) ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο.
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6. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ
& Παζεηηθνύ» γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Θ.Λ.
2190/1920. Πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπλόλησλ πκβνύισλ, θαη
ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε έηνπο 2016. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, σο κειώλ ησλ επηηξνπώλ
Διέγρνπ, Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
θαη Ακνηβώλ, Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ, ηξαηεγηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ
ηνπο κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έηνπο 2016. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ ηεο
Σξάπεδαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ην άξζξν 23α Θ.Λ.
2190/1920.

Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κε βάζε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
Ακνηβψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ
πεξί ακνηβψλ ηνπ λ. 4261/2014 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί αλσηάηνπ νξίνπ ακνηβψλ ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 3 Λ. 3723/2008 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3864/2010, ζα
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, ησλ ακνηβψλ πνπ
θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, σο θαη ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαη ησλ Αλαπιεξσηψλ Γηεπζχλνλησλ Ππκβνχισλ ηεο Ρξάπεδαο,
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο
ηζρχεη, θαζψο θαη ην άξζξν 28 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, σο ν παξαθάησ πίλαθαο, ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη νη θαηαβιεζείζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ακνηβέο ζπλνιηθνχ πνζνχ
€1.205.388,94 (κεηά ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο γηα αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θφξν
εηζνδήκαηνο), κε βάζε ηηο ήδε εγθξηζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, σο εμήο:
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Δπίζεο ην 2014 θαηαβιήζεθαλ νη λφκηκεο ζπκβαηηθέο απνδεκηψζεηο ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο, ιφγσ
ιχζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ 252.868
Γηα ην έηνο 2015, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ, ιακβάλνληαο ππφςε:
1)
2)
3)

φηη θαηά ηα ηειεπηαία έηε νη ζηαζεξέο ακνηβέο ηεο Ξξνέδξνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο έρνπλ ππνζηεί ζηαδηαθά
ζεκαληηθή κείσζε, ε νπνία ζσξεπηηθά αλέξρεηαη ήδε ζε πνζνζηφ 38,5%,
φηη απφ ην 2008, έρνπλ απαγνξεπζεί λνκνζεηηθά νη πάζεο θχζεσο κεηαβιεηέο
ακνηβέο (bonus), νη νπνίεο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εηήζηαο απνδεκίσζεο
ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ, θαζψο θαη
ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,

ζα εηζεγεζεί πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ λα κελ απμεζνχλ νη ακνηβέο πνπ
ζα θαηαβιεζνχλ κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 2016 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
σο θαη ζηελ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληεο
Ππκβνχινπο ηεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη
θαζψο θαη ην άξζξν 28 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη λα παξακείλνπλ απηέο φκνηεο κε εθείλεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, σο ν παξαθάησ πίλαθαο:
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Μικτζσ ετήςιεσ αποδοχζσ
Δ.. και Επιτροπών του

Καθαρζσ ετήςιεσ
αποδοχζσ Δ.. και
Επιτροπών του

Μικτζσ ετήςιεσ
αποδοχζσ
Εξαρτημζνησ
εργαςίασ

Καθαρζσ ετήςιεσ
αποδοχζσ
εξαρτημζνησ
εργαςίασ

Πρόεδροσ

27.000,00

15.531,92

257.922,00

151.248,53

Διευκφνων
φμβουλοσ

27.000,00

15.531,92

271.922,00

147.658,50

Αναπλθρωτζσ
Διευκφνοντεσ
φμβουλοι Χ 2

27.000,00

15.910,05

252.000,00

139.023,30

Μθ εκτελεςτικά
Μζλθ

270.000,00

192.282,30

134.026,94

68.215,99

φνολο

€ 378.000

€ 255.166,24

€ 1.167.870,94

€ 645.169,62

Πεκεηψλεηαη φηη νη ακνηβέο ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαο Ινχθαο Θαηζέιε απφ ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζην ΓΠ θαη ζηηο Δπηηξνπέο κεηψζεθαλ θαηά πνζνζηφ 50% κε ζθνπφ ηελ εμνκνίσζε
ηνπο κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο Γηνηθήζεσο.
Πεκεηψλεηαη φηη ε έγθξηζε ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ ηεο Ξξνέδξνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ
Γ.Π. ηζρχεη κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έηνπο 2016, θαη βεβαίσο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζε θάζε πεξίπησζε ζα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 Λ.
3723/2008 θαζ’ φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ φπσο πξνβιέπεη ε σο άλσ δηάηαμε, ηα φξηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ
3864/2010, φπσο ηζρχεη.
Ξαξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη ην 2015 θαηαβιήζεθαλ θαη ακνηβέο ζε εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά
κέιε ηνπ ΓΠ πνπ απνρψξεζαλ απφ 1/1 έσο 28/5/2015, σο αθνινχζσο:
Μικτζσ ετήςιεσ αποδοχζσ Δ.. και Επιτροπών και
αμοιβζσ από εξαρτημζνη εργαςία

Καθαρζσ ετήςιεσ αποδοχζσ Δ.. και Επιτροπών και αμοιβζσ
από εξαρτημζνη εργαςία

€286.639,82

€173.440,35

Δπίζεο ην 2015 θαηαβιήζεθαλ νη λφκηκεο ζπκβαηηθέο απνδεκηψζεηο ιφγσ ιχζεο ησλ ζπκβάζεσλ
ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ 782.432
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Δπίζεο ζα πξνηαζεί ε έγθξηζε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ ακνηβψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ
ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ήδε απνξξνθεζείζαο ιφγσ ζπγρσλεχζεσο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνχ &
Ξαζεηηθνχ» γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 2190/1920, φπσο
ηζρχεη, σο ν παξαθάησ πίλαθαο:

Ρέινο ζα πξνηαζεί ε ππνβνιή πξνο έγθξηζε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, ησλ
λέσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ηεο Ρξάπεδαο κε ηα κέιε ηνπ ΓΠ πνπ αλήθνπλ
ζηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ινηπέο
πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ γηα ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο (αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε
αλαπξνζαξκνγή ακνηβψλ απνθαζίδεη αξκνδίσο ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπο) θαη ζα έρνπλ ηξηεηή δηάξθεηα, φπσο θαη ε ζεηεία ηνπ Γ.Π., δπλάκελε λα παξαηαζεί ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα παξαηείλεηαη θαη ε ζεηεία ηνπ Γ.Π.
Ξεξαηηέξσ, νη λέεο ζπκβάζεηο ησλ κειψλ ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ
ηνπο θάησζη νπζηψδεηο φξνπο (φπσο είραλ ηεζεί θαη εγθξηζεί ζηηο ζπκβάζεηο πξνεγνχκελσλ
Γηνηθήζεσλ):
έξγν: ε ελαζρφιεζε φζνλ αθνξά ηηο αλαηεζείζεο θαη αλαηεζεηζφκελεο εμνπζίεο θαη
αξκνδηφηεηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
αμηνιφγεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
αζθάιηζε θιάδνπ δσήο θαη αηπρεκάησλ κε έμνδα ηεο Ρξάπεδαο,
νηθεηνζειή θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΓΠ ρνξήγεζε έθηαθηεο εηήζηαο παξνρήο (εθφζνλ επηηξέπεηαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο)
ερεκχζεηα,
απνθπγή θαηαζηάζεσο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ,
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φξνο απαγφξεπζεο αληαγσληζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο
ζπκβάζεσο
πξφσξε ιχζε κε θαηαγγειία κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν ρσξίο απνδεκίσζε, άιισο ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κε απνδεκίσζε ίζε κε ηηο απνδνρέο έσο ηελ θαλνληθή
ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη κε αλψηαην φξην ηηο απνδνρέο έμη (6) κελψλ. Υο ζεκεηψζεθε, ε
ακνηβή αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηπρφλ
κείσζε ακνηβήο δελ ζπληζηά αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο.
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7. Υνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην
άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο
Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνύο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο, λα
κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ πνπ
επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ξξνηείλεηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπο Γεληθνχο
Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Ρξάπεδαο, λα
κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ή ζηε Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ επηδηψθνπλ
φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο.

13

Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.

8. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Πχκθσλα κε ην λ.3693/2008 ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Ραθηηθή
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ηα κέιε ηεο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ
ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξα
απφ ηξία. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε ΓΠ ελψ ην
75% απηψλ αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ΓΠ.
Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3693/2008, ζε ζπλέρεηα ηεο
ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ ηνπ
Γ.Π., πξνηείλνληαη πξνο εθινγή απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΡΔ, κε ζεηεία έσο ηελ Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε έηνπο 2016, ηα εμήο κέιε ηνπ ΓΠ ηεο Ρξάπεδαο:
1.
2.
3.
4.

Σαμπαηακάκηρ Πέηπορ
Αθενηούληρ Δημήηπιορ
Μπούμηρ Ανδπέαρ
Μάκκαρ Χαπάλαμπορ

Πεκεηψλνπκε φηη εθ ησλ αλσηέξσ ν θ. Ξέηξνο Πακπαηαθάθεο έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή
γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ,
ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λφκνο
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9. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ,
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
[ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ
ηνπ Ρ.Σ.Π. εθδνζεηζψλ ηνηνχησλ
(άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010), σο ηζρχεη]
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο Ρξάπεδαο θαζψο επίζεο θαη ηηο
νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηηο Κνλάδεο ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηνπ δηθηχνπ απηήο, πξνηείλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο ψζηε Πηειέρε ηεο
Ρξάπεδαο, ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε θαζήθνληα επζχλεο, λα δχλαληαη λα
εθπξνζσπήζνπλ απηνπξνζψπσο ηελ Ρξάπεδα ζηα Γηθαζηήξηα, σο αθνινχζσο:

ΗΥΤΟΛ ΑΡΘΡΟ

ΛΔΟ ΑΡΘΡΟ

Άξζξν 24
1. …………………………………….
2. Αλ επηβάιιεηαη λα γίλεη απηνπξφζσπε εκθάληζε ηεο
Ρξάπεδαο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, ηεο Δηζαγγειηθήο ή
άιιεο Γηθαζηηθήο Αξρήο ή ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε
Αξρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμάξηεησλ Αξρψλ)
ή πξνθεηκέλνπ πεξί δφζεσο φξθσλ, ππνγξαθήο θαη
εγρεηξίζεσο κελχζεσο ή εγθιήζεσο θαη παξαηηήζεσο
απφ απηέο, δειψζεσο παξαζηάζεσο πνιηηηθήο
αγσγήο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ
πξνδηθαζία θαη ζην αθξναηήξην θαη παξαηηήζεσο απφ
απηή, αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ θαηά πνηληθψλ
απνθάζεσλ θαη βνπιεπκάησλ θαη παξαηηήζεσο απφ
απηά θαζψο θαη ζε φιεο γεληθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηνχλ ηελ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, Δηζαγγειηθήο ή
άιιεο Γηθαζηηθήο Αξρήο πξνζσπηθή εκθάληζε,
απνθαζίδνπλ θαη εθπξνζσπνχλ λφκηκα ηελ Ρξάπεδα
θάζε
Γεληθφο
Γηεπζπληήο,
Γηεπζπληήο
ή
αλαπιεξσηήο ηνπ ή πνδηεπζπληήο Γηνηθήζεσο ή
Γηεπζχλζεσο Γηθηχνπ ή Ξεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ή
Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο ή Ξξντζηάκελνο πεξεζίαο
Γηνηθήζεσο ή Γηεπζχλζεσο Γηθηχνπ ή Ξεξηθεξεηαθήο

Άξζξν 24
1. …………………………………….
2. Αλ επηβάιιεηαη λα γίλεη απηνπξφζσπε εκθάληζε ηεο
Ρξάπεδαο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, ηεο Δηζαγγειηθήο ή
άιιεο Γηθαζηηθήο Αξρήο ή ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε
Αξρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμάξηεησλ Αξρψλ) ή
πξνθεηκέλνπ πεξί δφζεσο φξθσλ, ππνγξαθήο θαη
εγρεηξίζεσο κελχζεσο ή εγθιήζεσο θαη παξαηηήζεσο
απφ απηέο, δειψζεσο παξαζηάζεσο πνιηηηθήο αγσγήο
ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ πξνδηθαζία
θαη ζην αθξναηήξην θαη παξαηηήζεσο απφ απηή,
αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ θαηά πνηληθψλ απνθάζεσλ
θαη βνπιεπκάησλ θαη παξαηηήζεσο απφ απηά θαζψο
θαη ζε φιεο γεληθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ
ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, Δηζαγγειηθήο ή άιιεο Γηθαζηηθήο
Αξρήο πξνζσπηθή εκθάληζε, απνθαζίδνπλ θαη
εθπξνζσπνχλ λφκηκα ηελ Ρξάπεδα θάζε Γεληθφο
Γηεπζπληήο, Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο ή
αλαπιεξσηήο ηνπ ή πνδηεπζπληήο Γηνηθήζεσο ή
Γηεπζχλζεσο Γηθηχνπ ή Ξεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ή
Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο ή Ξξντζηάκελνο πεξεζίαο
Γηνηθήζεσο ή Γηεπζχλζεσο Γηθηχνπ ή Ξεξηθεξεηαθήο
Γηεπζχλζεσο, ή Πηέιερνο ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί
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Γηεπζχλζεσο.
3. Γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ Δηδηθψλ Κνλάδσλ
Θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ Θαηαζηεκάησλ
ηεο
Ρξάπεδαο απνθαζίδνπλ θαη εθπξνζσπνχλ λνκίκσο
ηελ Ρξάπεδα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, θαη
ν
Γηεπζπληήο
ηεο
Δηδηθήο
Κνλάδαο
Θαζπζηεξήζεσλ,
ηνπ
Θαηαζηήκαηνο
ή
ν
αλαπιεξσηήο ηνπ ή έλαο απφ ηνπο πνδηεπζπληέο
ή έλαο απφ ηνπο Δληεηαικέλνπο ή Ξξντζηακέλνπο ή
αλαπιεξσηέο απηψλ.
4. ………………………………………
5. ……………………………………..

απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Ρξάπεδαο θαζήθνληα επζχλεο.
3. Γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ Θαηαζηεκάησλ ηεο Ρξάπεδαο
απνθαζίδνπλ θαη εθπξνζσπνχλ λνκίκσο ηελ
Ρξάπεδα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, θαη ν
Γηεπζπληήο ηνπ Θαηαζηήκαηνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ
ή έλαο απφ ηνπο πνδηεπζπληέο ή έλαο απφ ηνπο
Δληεηαικέλνπο ή Ξξντζηακέλνπο ή αλαπιεξσηέο
απηψλ.

4. …………………………………….
5. …………………………………….
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10. Έγθξηζε δεζκεύζεσο πνζνύ ύςνπο €3.013.550,23 από ην θνξνινγεκέλν
απνζεκαηηθό ηνπ ινγαξηαζκνύ 41.04.00.00.00, θαη δεκηνπξγίαο ηζόπνζνπ
εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ γηα ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο ζην πξόγξακκα ΔΠΑ (δξάζε ICT4GROWTH) θαη κε δηαλνκήο απηνύ
πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο.
Απαηηνχκελε απαξηία:

Απαηηνχκελε
πιεηνςεθία:

1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ(*),
κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, κεηνρψλ
50% ηνπ ζπλφινπ ησλ (παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ) δηθαησκάησλ ςήθνπ πιένλ κίαο
(παξηζηάκελεο ή εθπξνζσπνχκελεο) ςήθνπ.

Πε ζπλέρεηα ηεο απφ 1526/21.10.2014 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Ρξάπεδαο δπλάκεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε φηη «ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο

ηδίαο ζπκκεηνρήο δηαθξηηφ θνξνινγεζέλ απνζεκαηηθφ ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα
δηαλεκεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, χςνπο €3.013.550,23, θαζψο θαη φηη ε απφθαζε
απηή δελ πξφθεηηαη λα αλαθιεζεί θαη ζα επηθπξσζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ ηεο Ρξάπεδαο», θαη ζε ελαξκφληζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νδεγφ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξάζεο ICT4GROWTH πξνηείλεηαη ε επηθχξσζε ηεο αλσηέξσ
απνθάζεσο θαη εηδηθφηεξα ε έγθξηζε ηεο δεζκεχζεσο πνζνχ χςνπο €3.013.550,23 απφ
ην θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.04.00.00.00 θαη δεκηνπξγίαο
ηζφπνζνπ εηδηθνχ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο
ηεο Ρξάπεδαο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ΔΠΞΑ ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ηεο ΘηΞ Α.Δ.:
«Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ ινπνίεζε Δπελδπηηθψλ Πρεδίσλ αλάπηπμεο- παξνρήο
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο «ICT4GROWTH)», ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 440/31.10.2013 απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηεο ΘηΞ (ππ’ αξ. πξση.
14495/5.11.2013 έγγξαθν ηεο ΘηΞ πεξί εγθγξίζεσο αίηεζεο ελίζρπζεο θαη απφθαζε
έληαμεο .Κ..Γ. ππ’ αξ. πξση. 47/23.01.2015) θαη ε κε δηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ
απηνχ πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο.
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11. Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απμάλεη ην κεηνρηθό
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 Θ.Λ. 2190/1920 ή/θαη
πξνο έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3α
Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο, όπσο
ηζρύνπλ.
Διάρηζηε
Απαηηνύκελε Απαξηία
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε

Α’ Δπαλαιεπηηθή
Γεληθή πλέιεπζε

Β’ Δπαλαιεπηηθή
Γεληθή πλέιεπζε

2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηλψλ, κεηά
δηθαηψκαηνο ςήθνπ,
κεηνρψλ
[ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππέξ ηνπ Ρ.Σ.Π.
εθδνζεηζψλ ηνηνχησλ
(άξζξν 7α παξ. 3 λ.
3864/2010), σο ηζρχεη].
1/2 ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηλψλ, κεηά
δηθαηψκαηνο ςήθνπ,
κεηνρψλ
(ππνινγηδνκέλσλ σο
αλσηέξσ).
1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηλψλ, κεηά
δηθαηψκαηνο ςήθνπ,
κεηνρψλ
(ππνινγηδνκέλσλ σο
αλσηέξσ).

Διάρηζηε
Απαηηνύκελε
Πιεηνςεθία

2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ
(παξηζηάκελσλ ή
εθπξνζσπνχκελσλ)
δηθαησκάησλ ςήθνπ,
πιένλ (+) κίαο
(παξηζηάκελεο ή
εθπξνζσπνχκελεο)
ςήθνπ.

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε Ρξάπεδα ελδείθλπηαη λα
δηαηεξεί επειημία γηα ηελ αμηνπνίεζε θάζε ηπρφλ κειινληηθήο ζπγθπξίαο ελίζρπζεο
ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηεο. Πην πιαίζην απηφ, δεδνκέλεο ηεο
ιήμεσο ηεο δηάξθεηαο αληίζηνηρσλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ είραλ δνζεί ζην παξειζφλ
απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Ρξάπεδαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην:
Ξξνηείλεηαη πξνο ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ε εθρψξεζε ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ δηθαηψκαηνο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην λφκν
ρξνληθνχ νξίνπ ησλ πέληε εηψλ, πξνο αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Ρξάπεδαο κε έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 Θ.Λ.
2190/1920 ή/θαη πξνο έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3α θαη 13 Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ
ηεο Ρξάπεδαο, ζπλνιηθνχ χςνπο θεθαιαίνπ έσο ηνπ πνζνχ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
θαηά ην ρξφλν ηεο παξνχζαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο
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(ήηνη Δπξψ 2.413.736.838,60). Ξξνηείλεηαη, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίδεη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ησλ ελ ιφγσ απμήζεσλ ή/θαη εθδφζεσλ
νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ. Ρελ
αλσηέξσ εμνπζία ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεηαη λα κπνξεί λα αζθεί εθάπαμ ή
ηκεκαηηθψο. Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ην λφκν νη ελ ιφγσ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαη έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ιακβάλεη ρψξα ππνρξεσηηθψο κε
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ.
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12. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο.
Αλαθνηλψλεηαη φηη θαηά ηελ ππ’ αξ. 1535/23.3.2015 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο, θαηφπηλ θαη πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ ηνπ Γ.Π. ηεο Ρξάπεδαο, εμειέγεζαλ ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 18 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ σο λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο νη
θα Ινχθα Θαηζέιε θαη θ. Ιεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ
παξαηηεζέλησλ Γεσξγίνπ Εαληά θαη Αιέμαλδξνπ Ρνπξθνιηά, θαη ζπγθεθξηκέλα σο κε
εθηειεζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ κέινο αληίζηνηρα.
Αλαθνηλψλεηαη επίζεο φηη δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. Γ.Γ.Ν.Ξ. 0000232 ΔΜ.
2015/Σ.Ξ.263/4.3.2015 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 104/6.3.2015) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ νξίζηεθε ε θα Αγγειηθή Πθαλδαιηάξε σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ-κε εθηειεζηηθφ κέινο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξάπεδαο ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο θ. Αιέμαλδξνπ Καθξίδε.

[Πην ζέκα απηφ πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο αλαθνηλψζεηο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Ππλέιεπζε, αιιά δελ απαηηνχλ
ςεθνθνξία νχηε ιήςε απφθαζεο.]

(*) εμαηξνπκέλσλ ησλ ππέξ ηνπ Ρ.Σ.Π. (άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010) εθδνζεηζψλ
θνηλψλ κεηνρψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1
ΠΧ ΚΠΟΡΟΤΛ ΟΗ ΚΔΣΟΥΟΗ ΛΑ ΑΘΖΟΤΛ ΣΑ ΚΔΣΟΥΗΘΑ ΣΟΤ
ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΑ
Πχκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ.2, 2β θαη 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
πξνζηέζεθαλ, αληηζηνίρσο, κε ηα άξζξα 3 θαη 6ηνπ Λ. 3884/2010 θαη ηζρχνπλ, ε Ρξάπεδα
ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο γηα ηα αθφινπζα:
ΓΗΘΑΗΧΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ
Πηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο
(θάηνρνο θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο) ζηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ
Ρίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε "Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ." (Δ.Σ.Α.Δ.) θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, δειαδή ηελ
14/6/2015 («Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο»). Θάζε θνηλή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ.
Δθφζνλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη λα
ζπκκεηάζρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ 28/6/2015, ήηνη
θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Α’
Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 2/7/2015. Πε πεξίπησζε Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 10/7/2015, ήηνη θαηά ηελ
έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 14/7/2015.
Νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο Λ. 3723/2008 ηεο Ρξάπεδαο παξέρνπλ ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ
ηνπο (Διιεληθφ Γεκφζην) δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Ππλέιεπζε θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
άξζξνπ 1 Λ. 3723/2008. Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λ.3864/2010, φπσο ηζρχεη.
Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο
ηεο Δ.Σ.Α.Δ., ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Ρξάπεδαο
κε ηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ ηεο Δ.Σ.Α.Δ.. H ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο
Δ.Σ.Α.Δ ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη
ζηελ Ρξάπεδα ην αξγφηεξν ηελ16/6/2015, ήηνη ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε
ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ ίδηα πξνζεζκία, δειαδή ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα
πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ.
Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε βεβαίσζε ή ε πηζηνπνίεζε ζρεηηθά
κε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα ην αξγφηεξν κέρξη 29/6/2015, ελψ γηα
ηε Β’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ην αξγφηεξν κέρξη 11/7/2015.
Όζνη απφ ηνπο κεηφρνπο είλαη λνκηθά πξφζσπα πξέπεη κέζα ζηε ίδηα πξνζεζκία λα
θαηαζέζνπλ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, εθηφο αλ απηά έρνπλ
ήδε θαηαηεζεί ζηελ Ρξάπεδα καο, νπφηε αξθεί λα κλεκνλεπζεί ζην έγγξαθν αληηπξνζψπεπζεο
πνχ έρνπλ παξαδνζεί απηά.
Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ κεηφρνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ.
2190/1920, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. Ζ
άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ
νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη
κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία
Θαηαγξαθήο θαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
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ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΖΖ ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΟ ΦΖΦΟΤ ΚΔΧ ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΟΤ
Ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ. Θάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Λνκηθά
πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3)
θπζηθά πξφζσπα. Υζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη
ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ
κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα
πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ν αληηπξφζσπνο
κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ρξάπεδα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο
κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια
ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: α)
είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε
νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ
γέλεη δηνίθεζεο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, γ)
είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).
Ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ Ρξάπεδα εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ,
παξαθαινχληαη νη κέηνρνη φπσο πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκέλν ην έληππν «ΓΖΙΥΠΖ –
ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ Γ.Π. ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ
ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΡΖΠ 19/6/2015 ΘΑΗ ΡΣΝΛ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΥΛ». Ζ Ρξάπεδα ζα
θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ην ελ ιφγσ έληππν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.nbg.gr) θαζψο επίζεο
θαη ζην Γίθηπν Θαηαζηεκάησλ ηεο. Ρν έληππν απηφ θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ κέηνρν ζηελ πνδηεχζπλζε Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ
θαη Κεηφρσλ ΔΡΔ (Αηφινπ 93, Αζήλα, ηζφγεην ) ή ζηα Θαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο ή
απνζηέιιεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ην κέηνρν ζηα Fax: 2103343404,
2103343406 θαη 2103343410 ή ζην e-mail: inikol@nbg.gr ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ν δηθαηνχρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία,
θαιψληαο ζηα ηειέθσλα: 2103343415, 2103343421, 2103343436 θαη 2103343411.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
ησ
ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015
(και τησ τυχόν μετ’ αναβολή ή διακοπή αυτήσ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:
ΘΕΜΑ 3ο:

ΘΕΜΑ 4ο:

ΘΕΜΑ 5ο:

ΘΕΜΑ 6ο:

ΑΠΟΧΗ

Τποβολι προσ ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ και του
Ομίλου, που αφοροφν τθν εταιρικι χριςθ 2014 (1.1.2014 –
31.12.2014) κακϊσ και υποβολι τθσ αντίςτοιχθσ Ζκκεςθσ των
Ελεγκτϊν προσ ενθμζρωςθ.
Τποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου για τθν εταιρικι χριςθ 2014
(1.1.2014 -31.12.2014).
Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των
Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, τθσ απορροφθκείςασ λόγω
ςυγχωνεφςεωσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
Α.Ε. Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχειρίςεωσ Ενεργθτικοφ & Πακθτικοφ»
και τθσ απορροφθκείςασ λόγω ςυγχωνεφςεωσ εταιρείασ με τθν
επωνυμία «ΕΘΝΟΝΣΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ» από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για
τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ και τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ του Ομίλου των εταιρειϊν τθσ για τθ χριςθ 2015 και
από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ
κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Καταςτάςεισ και τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2014
Εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου και οριςμόσ ανεξάρτθτων μθ
(1.1.2014 – 31.12.2014).
εκτελεςτικϊν μελϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3016/2002,
ωσ ιςχφει.
Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Εκνικισ Σράπεηασ και τθσ απορροφθκείςασ λόγω ςυγχωνεφςεωσ
εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Α.Ε. Ανϊνυμθ
Εταιρία Διαχειρίςεωσ Ενεργθτικοφ & Πακθτικοφ» για τθν εταιρικι
χριςθ 2014, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.
Προςδιοριςμόσ αμοιβϊν του Προζδρου του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, των Αναπλθρωτϊν
Διευκυνόντων υμβοφλων, και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν
Διοικθτικοφ υμβουλίου μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
ζτουσ 2016. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Σράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2014, ωσ μελϊν
των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Τποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν,
Διαχείριςθσ Κινδφνων, τρατθγικισ και προςδιοριςμόσ αμοιβϊν
τουσ μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζτουσ 2016. Ζγκριςθ
ςυμβάςεων τθσ Σράπεηασ με μζλθ Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά
το άρκρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
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ΘΕΜΑ 7ο:

ΘΕΜΑ 8ο:
ΘΕΜΑ 9Ο:
ΘΕΜΑ 10Ο:

ΘΕΜΑ 11Ο:

ΘΕΜΑ 12ο:

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.
2190/1920 και το άρκρο 30 παρ. 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, τουσ
Βοθκοφσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν
ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου
που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν Επιτροπισ
Ελζγχου.
Σροποποίθςθ του άρκρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταςτατικοφ τθσ
Σράπεηασ.
Ζγκριςθ δεςμεφςεωσ ποςοφ φψουσ €3.013.550,23 από το
φορολογθμζνο αποκεματικό του λογαριαςμοφ 41.04.00.00.00, και
δθμιουργίασ ιςόποςου ειδικοφ φορολογθκζντοσ αποκεματικοφ
για τθν κάλυψθ ίδιασ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτο πρόγραμμα
ΕΠΑ (δράςθ ICT4GROWTH) και μθ διανομισ αυτοφ πριν τθν
παρζλευςθ πενταετίασ από τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ τθσ
παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.
Παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ςφμφωνα με το άρκρο 13 Κ.Ν.
2190/1920 ι/και προσ ζκδοςθ μετατρζψιμων ομολογιακϊν
δανείων ςφμφωνα με το άρκρο 3α Κ.Ν. 2190/1920 και το άρκρο 5
του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, όπωσ ιςχφουν.
Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΗΜΕΙΩΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΣΕ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΘΕΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΕ ΣΟ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΧΩΡΙ ΝΑ
ΗΜΕΙΩΕΣΕ ΣΙΠΟΣΑ
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ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ

Αξηζκόο Κεηνρώλ θαη Γηθαησκάησλ Φήθνπ

Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 3 εδ. β’ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ε Δζληθή Ρξάπεδα
ηεο Διιάδνο γλσζηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ
πθίζηαληαη θαηά ηελ 28/5/2015, εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δζληθήο
Ρξάπεδαο ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε:
ηξία δηζεθαηνκκχξηα πεληαθφζηα ηξηάληα ηξία εθαηνκκχξηα εθαηφ ζαξάληα
ελλέα ρηιηάδεο εμαθφζηεο ηξηάληα κία (3.533.149.631) θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε
δψδεθα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα
κία (12.639.831) εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο άλεπ
δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη άλεπ ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, θαηά ηα αλαθεξφκελα
ζην άξζξν 4 παξ. 2 εδ. κδ’ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε
δηαθφζηα εβδνκήληα εθαηνκκχξηα (270.000.000) εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο
κεηνρέο Λ. 3723/2008 θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 2 εδ. κζ’ θαη λδ’ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο
Ρξάπεδαο, κε ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ν Λ. 3723/2008 ζηνλ εθπξφζσπν
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
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ΓΖΛΩΖ - ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ Γ.. ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ 19/6/2015 ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΩΝ.
Προς ηελ Δζληθή Σράπεδα ηες Διιάδος Α.Δ.
Τπνδηεύζπλζε Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΣΔ
Αηόιοσ 93, Αζήλα, Σ.Κ. 10232
ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΟΥΟΤ
ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ

ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ

Δπώλσκο :

Δπωλσκία :

Όλοκα :

Δθπρόζωπος:

Παηρώλσκο :

Τπεύζσλος
Δπηθοηλωλίας :

Πηζηοποηεηηθό :

ΑΓΣ 

ΓΗΑΒΑΣ. 

Αρηζκ. ΑΓΣ/Γηαβ.:

Έδρα :

Σειέθωλο :

Σειέθωλο :

ΚΩΓΗΚΟ
ΜΔΡΗΓΑ
ΔΠΔΝΓΤΣΖ:

ΚΩΓΗΚΟ
ΜΔΡΗΓΑ
ΔΠΔΝΓΤΣΖ:
Αρηζκός Μεηοτώλ

Μεηοτή
GRS003003019
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ
Ο/Η ςπογπάθων Μέηοσορ δηλώνω ςπεύθςνα όηι είμαι Μέηοσορ ηηρ Τπάπεζαρ καηά ηην Ημεπομηνία
Καηαγπαθήρ (όπωρ αναθέπεηαι ζηην Ππόζκληζη ηηρ Γ.Σ.) και θα ζςμμεηάζσω ζηην ανωηέπω Γενική
Σςνέλεςζη. Πεπαιηέπω εξοςζιοδοηώ η…..:
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
όπωρ από κοινού ή ξεσωπιζηά ο καθέναρ με ανηιπποζωπεύζοςν ζηην Σαθηηθή Γεληθή σλέιεσζε ηες
19/6/2015 θαη ζε ηστόλ Δπαλαιεπηηθώλ ηες και δηλώνω εκ ηων πποηέπων όηι εγκπίνω κάθε ζσεηική
ενέπγειά ηοςρ. Τοςρ παπαπάνω εξοςζιοδοηώ επίζηρ να διοπίζοςν έκαζηορ εξ’ αςηών άλλον πληπεξούζιο
ζε πεπίπηωζη κωλύμαηόρ ηος.
Βεβαηώλεηαη ηο όκοηο ηες σπογραθής
Ημεπομηνία ………………….
(απαιηείηαι ζε πεπίπηωζη ζςμμεηοσήρ μέζω ανηιπποζώπος)

Ο Μέηοτος

(Θεώπηζη από ΚΕΠ, Αζηςνομία ή οποιοδήποηε Καηάζηημα ηηρ Ε.Τ.Ε.)

(σπογραθή)

εκείωζε γηα ηα Φσζηθά Πρόζωπα:
Σε πεπίπηωζη πος δεν ζςμπληπωθεί ανηιππόζωπορ θα θεωπηθεί όηι θα ζςμμεηάζσεηε ασηοπροζώπως
ζηη Γενική Σςνέλεςζη
Παραθαιούκε ηο παρόλ έλησπο αθού ζσκπιερωζεί θαη σπογραθεί λα αποζηαιεί ζηελ Τπνδηεύζπλζε
Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΣΔ (Αηόιοσ 93, Αζήλα, ηζόγεηο) ή ζηο Κεληρηθό
Καηάζηεκα ή ζηα Καηαζηήκαηα Γηθηύοσ ή κέζω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 θαη 2103343443 ή
ζηο e-mail: inikol@nbg.gr ηο αργόηερο ως θαη ηελ 16/6/2015, εκέρα Σρίηε θαη ζε ηστόλ Δπαλαιεπηηθές γηα ηελ
Α’ Δπαλαιεπηηθή ηες 2/7/2015 ηο αργόηερο ως θαη ηελ 29/6/2015, εκέρα Γεσηέρα θαη γηα ηε Β’ Δπαλαιεπηηθή
ηες 14/7/2015 ηο αργόηερο ως θαη ηελ 11/7/2015, εκέρα άββαηο.
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