Ενημέπωση για τιρ απουάσειρ τηρ Τακτικήρ Γενικήρ Σςνέλεςσηρ
των Μετόσων τηρ Εθνικήρ Τπάπεζαρ 2015
Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνηλώλεη όηη ζήκεξα, 19 Ινπλίνπ 2015 θαη ώξα 12:00,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο ζην Μέγαξν Μειά.
Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξίαζε ζε απαξηία:
-

-

γηα ηα ζέκαηα 1-8 θαη 10 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε πνζνζηό 30,20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ,
κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Σ.Υ.., θνηλώλ
κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).
γηα ηα ζέκαηα 9 θαη 11 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε πνζνζηό 70,15% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ,
κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Σ.Υ..,
θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

θαη έιαβε ηηο εμήο απνθάζεηο:
1.
Δλέθξηλε, κεηά από ηελ ππνβνιή ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ, ηηο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014.
2.
Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Eιεγθηέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ηεο
απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α.Δ. Αλώλπκε
Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Παζεηηθνύ» θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΟΝΣΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΗ» από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014.
3.
Δμέιεμε γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ, θαη ησλ Δμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο γηα ηε ρξήζε 2015, ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία «Deloitte Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο
& Κακπάλεο ΑΔ Οξθσηώλ Διεγθηώλ» θαη εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην όπσο θαζνξίζεη ηελ
ακνηβή ηεο θαηόπηλ εηζήγεζεο από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο.
4. Δμέιεμε ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, κε ηξηεηή ζεηεία, δειαδή κέρξη ηελ
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ έηνπο 2018, ζύκθσλα κε: α) ην Καηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο, β) ηνλ Κώδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ηζρύνπζα Πνιηηηθή Τπνςεθηνηήησλ κειώλ Γ. θαζώο θαη γ) ην Ν.
3016/2002, ην Ν. 4261/2014 θαη ην Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement - RFA)
κεηαμύ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη από 13
ζπλνιηθά κέιε, σο αθνινύζσο:
Μέλη:
♦ θα Λνπθία Σαξζίηζα (Λνύθα) Καηζέιε, Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ
♦ θ. Λεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
♦ θ. Παύινο Μπισλάο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
♦ θ. Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
♦ θ. Δπζύκηνο Καηζίθαο, Με εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
♦ θ. ηαύξνο Κνύθνο, Με εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
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Ανεξάπτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
♦ θ. Αλδξέαο Μπνύκεο
♦ θ. Γεκήηξηνο Αθεληνύιεο
♦ θ. ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο
♦ θα. Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ
♦ θ. Πέηξνο ακπαηαθάθεο
Εκππόσωποι Μετόσων (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010):
♦ θα. Αγγειηθή θαλδαιηάξε, Δθπξόζσπνο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
♦ θ. Υαξάιακπνο Μάθθαο, Δθπξόζσπνο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο
εκεηώλεηαη όηη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ηεινύλ ππό ηνλ δηαξθή
έιεγρν θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνύ Μεραληζκνύ (SSM) ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
5.
Δλέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο
απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α.Δ. Αλώλπκε
Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Παζεηηθνύ» γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24
παξ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο 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, ελέθξηλε ηηο ακνηβέο 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 Κηλδύλσλ, ηξαηεγηθήο θαη πξνζδηόξηζε ηηο ακνηβέο ηνπο κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
έηνπο 2016 θαη ελέθξηλε ηηο ζπκβάζεηο ηεο Σξάπεδαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ην άξζξν
23α Κ.Ν. 2190/1920.
6.
Υνξήγεζε 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 πκβνπιίνπ, ζηνπο 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.
7.
Δμέιεμε σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Δ., κε ζεηεία
έσο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ έηνπο 2016 ηνπο θ.θ. Πέηξν ακπαηαθάθε, Γεκήηξην Αθεληνύιε,
Αλδξέα Μπνύκε θαη Υαξάιακπν Μάθθα.
8.

Δλέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.

9.
Δλέθξηλε ηε δέζκεπζε πνζνύ ύςνπο €3.013.550,23 από ην θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθό ηνπ
ινγαξηαζκνύ 41.04.00.00.00, θαη ηε δεκηνπξγία ηζόπνζνπ εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ γηα ηελ
θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην πξόγξακκα ΔΠΑ (δξάζε ICT4GROWTH) θαη ηε κε δηαλνκή
απηνύ πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
επέλδπζεο.
10.
Δλέθξηλε ηελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην
ηεο Σξάπεδαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 Κ.Ν. 2190/1920 ή/θαη πξνο έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθώλ
δαλείσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3α Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο, όπσο
ηζρύνπλ.
Αζήλα, 19 Ινπλίνπ 2015
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