ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Δνημέρωση για τις απουάσεις της Β΄ Δπαναληπτικής Γενικής σνέλεσσης
των Μετότων της Δθνικής Σράπεζας
Η Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο αλαθνηλώλεη όηη ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2013, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
B’ Επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο ζην Μέγαξν Μειά. Η Γεληθή
πλέιεπζε ζπλεδξίαζε κε απαξηία 34,60% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαη έιαβε
ηηο εμήο απνθάζεηο:
1. Απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ θνηλνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά Επξώ
1.189.803.164 κέζσ ηαπηόρξνλεο (i) αύμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο
κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο θαη κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απηώλ κε ζπλέλσζε ησλ
ελ ιόγσ κεηνρώλ (reverse split) ζε αλαινγία 10:1 θαη (ii) κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο
θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο (όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην
reverse split) ζε Επξώ 0,30, κε ζθνπό ην ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920. Επηπξόζζεηα απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο θαη παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο.
2. Απνθάζηζε ηελ έθδνζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 3864/2010 θαη ηεο ππ’ αξ. 38/2012 Πξάμεο
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηώλ, κε εμαζθαιηζκέλσλ θαη κεησκέλεο
θαηαηάμεσο ανξίζηνπ δηάξθεηαο νκνινγηώλ κεηαηξέςηκσλ ππό αίξεζε ζε θνηλέο, άπιεο,
νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, κε δηθαίσκα εμαγνξάο απηώλ από ηελ Σξάπεδα,
ζπλνιηθνύ πνζνύ θεθαιαίνπ έσο Επξώ 1.900 εθαη., όπσο απηό ζα πξνζδηνξηζηεί εηδηθόηεξα από
ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, θαηαβιεηένπ δηά εηζθνξάο εηο είδνο, πξνο δηάζεζε απηώλ κε ηδησηηθή
ηνπνζέηεζε θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο θαη παξέζρε
ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηώλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θάιπςεο
ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
3. Απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη
πνζνύ ΕΤΡΩ 9.756 εθαη. κέζσ έθδνζεο λέσλ, θνηλώλ, νλνκαζηηθώλ, κεηά ςήθνπ κεηνρώλ,
ζύκθσλα κε ην λόκν 3864/2010, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά θαη κε εηζθνξά εηο είδνο θαη κε δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κεηόρσλ ζην πνζνζηό (12%) ηεο αύμεζεο πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί
κε κεηξεηά (ήηνη Επξώ 1.171.000.000) θαη κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ κεηόρσλ γηα ην κέξνο ηεο ίδηαο σο άλσ αύμεζεο πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί κε
εηζθνξά εηο είδνο. Επηπξόζζεηα παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρώλ (θαη’
άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη λα εμεηδηθεύζεη ηνπο όξνπο ηεο σο άλσ αύμεζεο ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ην Ν. 3864/2010 θαη ηελ Π.Τ.. 38/2012 θαζώο επίζεο
απνθάζηζε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013

