ΕΘΜΘΙΗ ΠΑΟΕΖΑ ΗΡ ΕΚΚΑΔΞΡ

ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ
ΑΙΘΙΗΡ ΓΕΜΘΙΗΡ ΡΣΜΕΚΕΣΡΗΡ ΩΜ ΛΕΞΤΩΜ
της 21ης Λαΐοσ 2010, ημέρα Οαρασκεσή και ώρα 12:00
ύκθσλα κε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 «Πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ» θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.2396/96 γηα ηηο άϋιεο κεηνρέο, θαζώο θαη ην άξζξν 11 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Σξάπεδαο θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2010
θαινύληαη νη Μέηνρνη ηεο εδξεύνπζαο ζηελ Αζήλα (Αηόινπ 86) Αλώλπκεο Σξαπεδηθήο
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζε Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ηελ 21ε Μαΐνπ 2010, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00, ζην Μέγαξν Μειά
επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 – Αζήλα:
ΘΕΛΑΑ ΗΛΕΠΗΡΘΑΡ ΔΘΑΑΝΕΩΡ
1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε
2009 (1.1.2009 – 31.12.2009).
2. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο γηα
ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 (1.1.2009-31.12.2009). Γηάζεζε θεξδώλ.
3. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη
ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009).
4. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Κ.Ν.
2190/1920. Πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ
Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έηνπο 2011. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009, σο κειώλ
ησλ επηηξνπώλ Διέγρνπ, Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ, Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, ηξαηεγηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο
ακνηβώλ ηνπο κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έηνπο 2011.
5. Υνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην
άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο
Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε
Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο.
6. Αλαθνίλσζε εθινγήο κέινπο Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο.
7. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
ησλ εηαηξεηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο
8. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο

Όινη νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε
θαη λα ςεθίζνπλ, απηνπξνζώπσο ή δη' αληηπξνζώπνπ. Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα
κηαο ςήθνπ. Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη θ.θ. Μέηνρνη
απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπν ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό
νθείινπλ:
1. Δάλ έρνπλ απνϋινπνηήζεη ηηο κεηνρέο ηνπο θαη απηέο δελ βξίζθνληαη ζηνλ
Δηδηθό Λνγαξηαζκό, λα δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν ή ηκήκα ησλ κεηνρώλ ηνπο κέζσ ηνπ
Υεηξηζηή ηνπο θαη λα παξαιάβνπλ από απηόλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δέζκεπζεο, πνπ
εθδίδεηαη από ην Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ, ηελ νπνία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (δειαδή σο θαη ηελ 14ε
Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή) πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Σξάπεδα (Κεληξηθό
Καηάζηεκα θαη Καηαζηήκαηα Γηθηύνπ ή Τπνδηεύζπλζε Μεηόρσλ- Αηόινπ 93,
ηζόγεην).
2. Δάλ έρνπλ απνϋινπνηήζεη ηηο κεηνρέο ηνπο θαη απηέο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό
Λνγαξηαζκό, λα δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν ή ηκήκα ησλ κεηνρώλ ηνπο κε δήισοή ηνπο
ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ, ην νπνίν εθδίδεη θαη παξαδίδεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε
δέζκεπζεο ηελ νπνία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο (δειαδή σο θαη ηελ 14ε Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή) πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ζηελ Σξάπεδα (Κεληξηθό Καηάζηεκα θαη Καηαζηήκαηα Γηθηύνπ ή
Τπνδηεύζπλζε Μεηόρσλ- Αηόινπ 93, ηζόγεην).
Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη κέζα ζηε ίδηα πξνζεζκία λα
θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, εθηόο αλ
απηά έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζηελ Σξάπεδα καο, νπόηε αξθεί λα κλεκνλεπζεί ζην
έγγξαθν αληηπξνζώπεπζεο πνύ έρνπλ παξαδνζεί απηά.
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζηελ Σξάπεδα θαη ηα έγγξαθα
αληηπξνζώπεπζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ κέηνρνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε κε αληηπξόζσπν.
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ θ.θ. Μεηόρσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηελ Σξάπεδα λα πξνβεί γηα
ινγαξηαζκό ηνπο ζηηο απαηηνύκελεο γηα ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο ελέξγεηεο
(ηει. επηθνηλσλίαο Τπνδηεύζπλζεο Μεηόρσλ 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax
210- 3343404, 3343406, 3343410), e-mail mfrousios@nbg.gr.
Αζήλα, 29 Aπξηιίνπ 2010
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
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