Ενημέρωση για τις απουάσεις της Τακτικής Γενικής Σσνέλεσσης των μετότων
της Εθνικής Τράπεζας
Ζ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνηλώλεη όηη ζήκεξα, 23 Ηνπλίνπ 2011,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο
ζην Μέγαξν Μειά. Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλεδξίαζε κε απαξηία 41,16% ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη έιαβε ηηο εμήο απνθάζεηο:
1.
Δλέθξηλε, κεηά από ηελ ππνβνιή ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ ειεγθηώλ, ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2010.
2.
Απνθάζηζε ηε κε θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο θαηόρνπο θνηλώλ κεηνρώλ,
πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ Ν. 3723/2008 θπξηόηεηαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, θαη ηνπο
θαηόρνπο ησλ εμαγνξάζηκσλ πξνλνκηνύρσλ άλεπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ θαη άλεπ
ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο κεηνρώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ζε
ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 42γ θαη 43 Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο
Τξάπεδαο.
3.
Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010.
4.
Δλέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Κ.Ν.
2190/1920, πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπ
Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ, ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπλόλησλ Σπκβνύισλ, θαη ησλ κε
εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κέρξη ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε
έηνπο 2012, ελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Τξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010, σο κειώλ ησλ επηηξνπώλ Διέγρνπ, Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Υπνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ,
Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, Σηξαηεγηθήο θαη πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο ηνπο κέρξη ηελ
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έηνπο 2012.
5.
Φνξήγεζε άδεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην
άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηνπο
Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ζηνπο Βνεζνύο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο, λα
κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ πνπ
επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο.
6.
Δμέιεμε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΤΔ,
κε ζεηεία έσο ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έηνπο 2012 ηνπο θ.θ. Πέηξν
Σακπαηαθάθε, Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ, Σηέθαλν Βαβαιίδε, Γεώξγην Εαληά θαη
Μαξία Φξαγθίζηα.
7.
Δμέιεμε γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ, εμακεληαίσλ, θαζώο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο γηα ηε ρξήζε 2011, ηνπο
ειεγθηέο θ.θ. Δκκαλνπήι Πειείδε θαη Δπακεηλώλδα Γηνπξνύθν ηεο εηαηξείαο νξθσηώλ
ειεγθηώλ Deloitte Φαηδεπαύινπ, Σνθηαλόο θαη Κακπάλεο Α.Δ. θαη θαζόξηζε ηελ
ακνηβή ηνπο.
Αζήλα, 23 Ηνπλίνπ 2011

