ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ

Α. Πρόςβαςθ ςε πλθροφόρθςθ

1. Πϊσ μπορϊ να ενθμερωκϊ ςχετικά με τθν Ημεριςια Διάταξθ τθσ Σακτικισ Γενικισ
υνζλευςθσ των Μετόχων, κακϊσ και επεξθγιςεισ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ αποφάςεισ
και άλλα ςυναφι ζγγραφα; Η πλθροφόρθςθ παρζχεται ςτθν Αγγλικι και Ελλθνικι γλϊςςα;
Προκειμζνου να ενθμερωκείτε ςχετικά με τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ τθσ Σακτικισ
Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων μπορείτε να απευκυνκείτε: α) στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ –
Γενικζς Συνελεφσεις, β) ςτθν ζδρα και ςτα καταςτιματα τθσ ΕΣΕ, γ) ςτθν ιςτοςελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ) ςε δθμοςιεφςεισ ςε θμεριςιεσ/εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ.
Για επεξθγιςεισ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ αποφάςεισ και ςυναφι ζγγραφα μπορείτε να
απευκυνκείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ – Γενικζς Συνελεφσεις.
Η πλθροφόρθςθ παρζχεται ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα.

2. Πϊσ μπορϊ να ενθμερωκϊ ςχετικά με τισ τελικζσ αποφάςεισ τθσ Σακτικισ Γενικισ
υνζλευςθσ των Μετόχων και πϊσ μπορϊ να ζχω πρόςβαςθ ςτα πρακτικά τθσ υνζλευςθσ;
Μετά τθ διεξαγωγι τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων οι αποφάςεισ επί των
κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΣΕ, ενϊ ουςιϊδθ ςθμεία
αυτϊν αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και αποςτζλλονται ωσ δελτίο
τφπου προσ τισ θμεριςιεσ/εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ. Οι οριηόμενεσ από το νόμο αποφάςεισ
δθμοςιεφονται και ςτο Σεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ του
Τπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ.
Πρόςβαςθ ςτα πρακτικά τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων ζχουν μόνο οι μζτοχοι
που ζλαβαν μζροσ ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ και με αίτθςι τουσ που απευκφνεται ςτον
εποπτικό φορζα (Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ). Εν τοφτοισ, οι
αποφάςεισ, τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ κακϊσ και οι βαςικζσ παρουςιάςεισ/ ειςθγιςεισ
τθσ Διοίκθςθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ.
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3. Ποφ μπορϊ να πάρω περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των
Μετόχων;
Μπορείτε να απευκυνκείτε για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτθ Διεφκυνςθ Γραμματείασ
Διοικθτικοφ υμβουλίου & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΣΕ και ςτθν Τποδιεφκυνςθ χζςεων με
Θεςμικοφσ Επενδυτζσ είτε τθλεφωνικϊσ, είτε μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax), είτε μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), είτε με αυτοπρόςωπθ παρουςία (τθλ. επικοινωνίασ
Τποδιεφκυνςθσ Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210- 3343404, 3343406,
3343410, e-mail mfrousios@nbg.gr), (τθλ. επικοινωνίασ Investor Relations:+30 210- 334 2310,
334 1537 (υπεφκυνοι: Γρθγόρθσ Παπαγρθγόρθσ, Πόπθ Σηιράκθ, e-mail IR@nbg.gr).

Β. υμμετοχι ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων

1. Πότε και ποφ κα πραγματοποιθκεί θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων;
Η επόμενθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ Σράπεηασ κα ςυνζλκει ςτισ 21 Μαΐου 2010, θμζρα
Παρασκευή και ϊρα 12:00, ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 – Ακινα.

2. Με ποια διαδικαςία μπορϊ να ςυμμετάςχω ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων;
Προκειμζνου οι μζτοχοι να αποκτιςουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
κα πρζπει να δεςμεφςουν τισ μετοχζσ τουσ μζςω του Χειριςτοφ τουσ ςτο φςτθμα Άυλων
Σίτλων (ΑΣ) του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Προσ διευκόλυνςθ των μετόχων και προκειμζνου να
λάβουν μζροσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ, υπάρχει θ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςουν τθν Σράπεηα
να προβεί για λογαριαςμό τουσ ςτισ απαιτοφμενεσ για τθ δζςμευςθ των μετοχϊν τουσ ενζργειεσ
(τθλ. επικοινωνίασ Τποδιεφκυνςθσ Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 2103343404, 3343406, 3343410). Η δζςμευςθ πραγματοποιείται ςυμπλθρϊνοντασ και
υπογράφοντασ το ςχετικό ζντυπο ( “ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΔΕΜΕΤΗ ΜΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ Γ.. ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗ 21/5/2010 ΚΑΙ
ΣΤΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ” ) το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΣΕ.
Σο ζντυπο αυτό αποςτζλλεται αφοφ ςυμπλθρωκεί από το μζτοχο μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax),
ςτθν Τποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ Διεφκυνςθσ Γραμματείασ Διοικθτικοφ υμβουλίου &
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων, θ οποία φροντίηει για τα περαιτζρω (fax +30 210- 3343404, 3343406,
3343410).
Οι μζτοχοι που κα δεςμεφςουν τισ μετοχζσ τουσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ κεωροφνται εμπρόκεςμοι, ενϊ οι μζτοχοι οι οποίοι κα δεςμεφςουν τισ μετοχζσ τουσ
μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ, εκπρόκεςμοι. Οι εκπρόκεςμοι μζτοχοι μποροφν να
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εγγραφοφν ςτο πίνακα μετόχων εφόςον τοφτο γίνει δεκτό από τθ Γενικι υνζλευςθ. Είκιςται θ
Γενικι υνζλευςθ να αποδζχεται τθ ςυμμετοχι των εκπροκζςμων.
ε περίπτωςθ που μζτοχοι ζχουν δεςμεφςει τισ μετοχζσ τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ και
αποφαςίηουν να τισ αποδεςμεφςουν, θ διαδικαςία είναι απλι μζςω του χειριςτοφ τουσ και
μπορεί να πραγματοποιθκεί ανά πάςα χρονικι ςτιγμι μζχρι τθν ζναρξθ τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ. Μετά τθν αποδζςμευςι τουσ, δεν ιςχφει θ αναγραφι ςτον πίνακα των Μετόχων
ωσ προσ τισ αποδεςμευκείςεσ αυτζσ μετοχζσ.
Οι δεςμευκείςεσ, το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ
Γενικισ υνζλευςθσ, μετοχζσ εμφανίηονται ςτον πίνακα εμπροκζςμων μετόχων που ζχουν
δικαίωμα ψιφου με τα προςωπικά ςτοιχεία του μετόχου, τον αρικμό των μετοχϊν και ψιφων,
τα ονόματα των τυχόν αντιπροςϊπων τουσ και τισ διευκφνςεισ των Μετόχων και των
αντιπροςϊπων τουσ, που τοποκετείται βάςει του άρκρου 13 του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ
ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν τθν κάκε Γενικι υνζλευςθ ςε εμφανι κζςθ ςτθν ζδρα τθσ
Σράπεηασ, για οποιονδιποτε μζτοχο κζλει να ενθμερωκεί. Οι εκπρόκεςμοι εμφανίηονται ςτο
τελικό πίνακα παρευριςκομζνων του Πρακτικοφ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ εφόςον επιτραπεί θ
ςυμμετοχι τουσ από τθ Γενικι υνζλευςθ και ςυμμετάςχουν ςτθν Γ..
Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα ςτθν ίδια προκεςμία να
κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, κατά περίπτωςθ, εκτόσ
αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Σράπεηα μασ, οπότε αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο
αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά.
Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Σράπεηα και τα ζγγραφα
αντιπροςϊπευςθσ ςε περιπτϊςεισ που μζτοχοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι
υνζλευςθ με αντιπρόςωπο.
τθν είςοδό του κτθρίου όπου κα πραγματοποιθκεί θ ςυνζλευςθ, υπάρχει ειδικά
διαμορφωμζνοσ χϊροσ με μθχανογραφικά ςυςτιματα όπου πραγματοποιείται θ υποχρεωτικι
εγγραφι τόςο για τουσ μετόχουσ που δζςμευςαν τισ μετοχζσ τουσ, όςο και των εκπροκζςμων
μετόχων.

3. Πϊσ μπορϊ να λάβω το λόγο κατά τθ διάρκεια τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των
Μετόχων;
Κατά τθν προςζλευςι τουσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ ομιλίασ-ειςιγθςθσ του Προζδρου επί τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ, εφόςον το επικυμοφν, οι μζτοχοι δθλϊνουν τθν πρόκεςι τουσ να λάβουν
το λόγο ωσ ομιλθτζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ο Πρόεδρόσ τθσ καλεί όςουσ
μετόχουσ διλωςαν τθ ςχετικι πρόκεςι τουσ να λάβουν το λόγο και να εκφράςουν τισ απόψεισ
τουσ.
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4. Ποια είναι θ διαδικαςία για τθν υποβολι ερωτιςεων ςτθν Διοίκθςθ τθσ ΕΣΕ πριν και κατά τθ
διάρκεια τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων;
Πζραν των δικαιωμάτων των μετόχων που απορρζουν από τθν εταιρικι νομοκεςία (κ.ν.
2190/1920),
κατά
τθ
διεξαγωγι
τθσ
ςυνζλευςθσ
οποιοςδιποτε/οποιαδιποτε
παρευριςκόμενοσ/θ μζτοχοσ μπορεί να ηθτιςει να λάβει το λόγο κατά τα ανωτζρω και να
εκφζρει γνϊμθ ι υποβάλει ερωτιςεισ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. Εναλλακτικά ο
παρευριςκόμενοσ/θ μζτοχοσ μπορεί να αποςτείλει/κατακζςει επιςτολι υπόψθ του Προζδρου
τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Διεφιυνςη: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ, Διεφκυνςθ Γραμματείασ
& Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΣΕ, Τποδιεφιυνςη Μετόχων, Αιόλου 93, Αιθνα, 102 32 (τηλ.
επικοινωνίασ Τποδιεφιυνςησ Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 2103343404, 3343406, 3343410).

Γ. Ψθφοφορία

1. Ποια είναι θ διαδικαςία για τθν αντιπροςϊπευςθ μετόχων ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ;
Η αντιπροςϊπευςθ μετόχων ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, μπορεί να πραγματοποιθκεί από
τθν Σράπεηα ι από τον ίδιουσ τουσ μζτοχουσ μζςω του Χειριςτοφ τουσ ςτο φςτθμα Άυλων
Σίτλων (ΑΣ) του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Οι μζτοχοι μποροφν να αντιπροςωπευτοφν από τον
Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ βάςει εξουςιοδότθςθσ. χετικό ζντυπο
εξουςιοδότθςθσ ζχει αναρτθκεί μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΣΕ (“ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΔΕΜΕΤΗ
ΜΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ Γ.. ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ
ΕΛΛΑΔΟ ΣΗ 21/5/2010 ΚΑΙ ΣΤΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ”),
Μπορείτε να προμθκευτείτε το ζντυπο τθσ αίτθςθσ εξουςιοδότθςθσ δζςμευςθσ μετοχϊν και
μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ι αλλθλογραφίασ (Διεφκυνςθ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ,
Διεφκυνςθ Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΣΕ, Τποδιεφκυνςθ Μετόχων, Αιόλου 93,
Ακινα,
102
32)
(τθλ.
επικοινωνίασ
Τποδιεφκυνςθσ
Μετόχων
+30
2103343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210- 3343404, 3343406, 3343410).

2. Με ποιον τρόπο, που και ςε ποιόν πρζπει να απευκυνκϊ προκειμζνου να παραδϊςω το
ζντυπο εξουςιοδότθςθσ δζςμευςθσ μετοχϊν;

Μπορείτε να παραδϊςετε το ζντυπο εξουςιοδότθςθσ δζςμευςθσ μετοχϊν μζςω
τθλεομοιοτυπίασ (fax), αλλθλογραφίασ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), προσ τθν
Τποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ Διεφκυνςθσ Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΣΕ (τθλ.
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επικοινωνίασ Τποδιεφκυνςθσ Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 2103343404, 3343406, 3343410, e-mail mfrousios@nbg.gr, Διεφκυνςθ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ
ΕΛΛΑΔΟ, Διεφκυνςθ Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΣΕ, Τποδιεφκυνςθ Μετόχων,
Αιόλου 93, Ακινα, 102 32).

3. Ποιον μπορϊ να εξουςιοδοτιςω για να αντιπροςωπεφςει τα δικαιϊματα ψιφου που
απορρζουν από τισ μετοχζσ τθσ ΕΣΕ που κατζχω;
Βάςει του Καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, οι μζτοχοι μποροφν να εξουςιοδοτιςουν οποιοδιποτε
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Διοίκθςθσ
τθσ Σράπεηασ.

4. Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των εντολϊν εξουςιοδότθςθσ
δζςμευςθσ μετοχϊν;
Εφόςον οι εντολζσ εξουςιοδότθςθσ δζςμευςθσ μετοχϊν ςταλοφν το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ
πριν τθ διεξαγωγι τθσ Γενικι υνζλευςθσ (δθλαδι ωσ και τθν 14θ Μαΐου, θμζρα Παραςκευι)
κεωροφνται εμπρόκεςμεσ και ςυμπεριλαμβάνονται ςτον πίνακα εμπροκζςμων μετοχϊν που
εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο και βάςει του άρκρου 13 του Καταςτατικοφ τθσ ο
πίνακασ τοποκετείται ςε εμφανι κζςθ ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ και είναι προςιτόσ ςε
οποιονδιποτε επικυμεί να τον ελζγξει.

5. Μπορϊ να ψθφίςω πριν τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων;
Όχι. φμφωνα με τον ελλθνικό νόμο (Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνφμων Εταιρειϊν») δεν είναι
δυνατι θ ψθφοφορία ςτθν Γενικι υνζλευςθ τθσ Σράπεηασ χωρίσ τθν παρουςία του μετόχου ι
εκπροςϊπου του.

6. Πϊσ ψθφίηουν οι μζτοχοι ςτθν Γενικι υνζλευςθ;
Είτε δια βοισ, είτε με μυςτικι ψθφοφορία με χριςθ ψθφοδελτίου (secret ballot), ανάλογα με
ςχετικι απόφαςθ τθσ ίδιασ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ για τον τρόπο ψθφοφορίασ. ε κάκε
περίπτωςθ ο μζτοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει να καταγραφεί ςτα Πρακτικά θ
κζςθ/γνϊμθ του επί κάκε κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, θ οποία δθλϊνεται ι υποβάλλεται
εγγράφωσ ςτουσ γραμματείσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
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7. Τπάρχει θ δυνατότθτα ο μζτοχοσ να ψθφίςει διαφορετικά για κάκε μετοχι που κατζχει;
Ναι. Αν ο μζτοχοσ το επικυμεί, μπορεί να καταμερίςει τισ μετοχζσ του ςτο ψθφοδζλτιο που
κατζχει ψθφίηοντασ υπζρ (for), κατά (against) ι να απζχει (abstain). Η ψθφοφορία του αυτι
προςτίκεται ςτο τελικό αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ που διεξάγεται μετά το πζρασ τθσ
ςυνζλευςθσ.

8. Με ποιο τρόπο μπορϊ να ψθφίςω αυτοπροςϊπωσ ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των
Μετόχων;
τθν περίπτωςθ μυςτικισ ψθφοφορίασ με χριςθ ψθφοδελτίου οι μζτοχοι αφοφ παρουςιαςτοφν
κατά τθ μζρα τθσ ςυνζλευςθσ ςτο χϊρο τθσ διεξαγωγισ τθσ, λαμβάνουν ψθφοδζλτιο ςτο οποίο
αναφζρεται μόνο ο αρικμόσ των μετοχϊν που κατζχουν ι εκπροςωποφν, κακϊσ και λευκό
ψθφοδζλτιο και φάκελοσ ψθφοδελτίου. Σο ψθφοδζλτιο τοποκετείται από το μζτοχο ςτθν
κάλπθ μετά το πζρασ τθσ υνζλευςθσ.

9. Ποφ πρζπει να απευκυνκϊ προκειμζνου να ενθμερωκϊ για τα αποτελζςματα τθσ
ψθφοφορίασ;
Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ γνωςτοποιοφνται άμεςα με Δελτίο Σφπου. Σα αναλυτικά
αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ ςχετικά με κάκε κζμα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ περιζχονται ςτο
Πρακτικό τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.

ελίδα 6

