Ενημέρωση για τις απουάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Σσνέλεσσης των μετότων της Εθνικής Τράπεζας
Η Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο αλαθνηλώλεη όηη ζήκεξα, 21 Μαΐνπ 2010,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε Εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο
Τξάπεδαο ζην Μέγαξν Μειά. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλεδξίαζε κε απαξηία
31,29% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη έιαβε ηηο εμήο
απνθάζεηο:
1. Ελέθξηλε, κεηά από ηελ ππνβνιή ησλ Εθζέζεσλ ηνπ Δ.Σ. θαη ησλ
ειεγθηώλ, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2009.
2. Απνθάζηζε ηε κε θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο θνηλνύο κεηόρνπο
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην (Ν. 3723/2008, 3756/2009
θαη 3844/2010), ηελ θαηαβνιή ζπλνιηθά 42.220.221 επξώ ζηνπο θαηόρνπο
πξνλνκηνύρσλ άλεπ ςήθνπ κεηνρώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ηεο από
15/5/2008 απόθαζεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε ηνλ αλαινγνύληα ζε απηά θόξν
ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, από ιύζε
απνζεκαηηθνύ θαη από θέξδε πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ ηεο
Τξάπεδαο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή πνζνύ 35.000.000 επξώ ζην Ειιεληθό
Δεκόζην ζύκθσλα κε ην Ν. 3723/2008 θαη ην Καηαζηαηηθό.
3. Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο ειεγθηέο
ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Εηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009
4.
Ελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Εζληθήο Τξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24
παξ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ
θαη ησλ κε
εθηειεζηηθώλ κειώλ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κέρξη ηελ Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε έηνπο 2011, ελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009, σο κειώλ ησλ
επηηξνπώλ Ειέγρνπ, Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη Υπνςεθηνηήησλ,
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ, Δηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, Σηξαηεγηθήο θαη
πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο ηνπο κέρξη ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έηνπο 2011.
5.
Φνξήγεζε άδεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ.
2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηνπο Γεληθνύο Δηεπζπληέο
θαη ζηνπο Δηεπζπληέο ηεο Τξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή
ζηε Δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο
ζθνπνύο.
6.
Εμέιεμε γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ, εμακεληαίσλ, θαζώο θαη
ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ
ηεο γηα ηε ρξήζε 2010, ηνπο ειεγθηέο θ.θ. Εκκαλνπήι Πειείδε θαη
Επακεηλώλδα Γηνπξνύθν ηεο εηαηξείαο νξθσηώλ ειεγθηώλ Deloitte
Φαηδεπαύινπ, Σνθηαλόο θαη Κακπάλεο Α.Ε. θαη θαζόξηζε ηελ ακνηβή ηνπο.
Αζήλα, 21 Μαΐνπ 2010

