ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
ΤΘΣ 21θσ ΜΑΪΟΥ 2010
ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΘΣ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. καλεί τουσ Μετόχουσ ςε
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ με τα εξισ κζματα θμερθςίασ διάταξθσ:
1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των
Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Χριςεωσ 2009.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.Σ.
επί των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ ΕΤΕ για τθ χριςθ 2009 κακϊσ
και τθν Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, οι οποίεσ
εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 18 Μαρτίου 2010.
Οι εκκζςεισ αυτζσ είναι ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/ΕΤΕ & Ομίλου 31.12.2009
2.

Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ
Χριςεωσ 2009. Διάκεςθ Κερδϊν.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2009 τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. Οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ αποτελοφνται από τθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Κζςθσ, τθν Κατάςταςθ
Αποτελεςμάτων, τθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων, τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν
Λδίων Κεφαλαίων Ομίλου και Τράπεηασ, τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν κακϊσ και
τισ Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 18 Μαρτίου 2010 και είναι ςτθ
διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ:

Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.
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www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/2009/ΕΤΕ & Ομίλου
31.12.2009
www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ/Συνοπτικά Οικονομικά
Στοιχεία και Ρλθροφορίεσ περιόδου 1/1-31/12/2009
Στθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ βρίςκονται επίςθσ το Δελτίο Τφπου και θ
Ραρουςίαςθ που ςυνόδευςαν τθν ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Χριςεωσ 2009.
Τα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ ΕΤΕ για το 2009 ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
Κακαρά κζρδθ 2009 ςτα €971 εκατ. (-37%)
Οργανικά κζρδθ 2009 €2.6 δις. (+2%)
Ριςτωτικι επζκταςθ ςτθν Ελλάδα +10%. Κακαρι αφξθςθ χορθγιςεων ςτθν
Ελλάδα +€4.5 δις.
€3 δις. νζα ςτεγαςτικά δάνεια ςτθν Ελλάδα, 38% τθσ ςυνολικισ αγοράσ
€1.7 δις. νζεσ χορθγιςεισ μζςω προγράμματοσ ΤΕΜΡΜΕ μζςα ςτο 2009, 1/3
του ςυνολικοφ προγράμματοσ
Δάνεια προσ κατακζςεισ του Ομίλου ςτο 97%
Finansbank: κακαρά κζρδθ 2009 ςτα €425 εκατ., 46% των κερδϊν του Ομίλου
ΝΑ Ευρϊπθ: Κερδοφορία ςε όλεσ τισ χϊρεσ παρά τθ δυςμενι ςυγκυρία
€1.5 δις. ρευςτότθτα ςτο 4ο τρίμθνο από τθν πρϊτθ ζκδοςθ καλυμμζνων
ομολογιϊν από Ελλθνικι τράπεηα ςτθν αγορά
Υψθλόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Tier I) 11.3%
Θ Διοίκθςθ κζτει τουσ ςτόχουσ για το επόμενο ζτοσ ωσ εξισ:
«Οι μεγάλεσ αντοχζσ του Ομίλου ςτθν κρίςθ επιβεβαιϊνονται από τθ ςτακερότθτα
των οργανικϊν κερδϊν του κατά το 2009 και τθν αποδοτικότθτα των ιδίων
κεφαλαίων του, που είναι μεταξφ των υψθλότερων ςτθν Ευρϊπθ παρά το
διπλαςιαςμό των προβλζψεων. Το 2010 κα είναι κρίςιμοσ και δφςκολοσ χρόνοσ.
Ωςτόςο ο Όμιλοσ ειςζρχεται ςτθ νζα εποχι με υψθλά αποκζματα ρευςτότθτασ,
κεφαλαιακισ επάρκειασ και ιςχυρζσ επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ.
Οι δράςεισ μασ κα επικεντρωκοφν ιδιαίτερα ςτισ αναχρθματοδοτιςεισ δανείων, ςτθ
ςυγκράτθςθ των δαπανϊν, ςτθν αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ του Ομίλου ςτο διεκνζσ
επίπεδο. Οι κυγατρικζσ εταιρείεσ μασ ςτθν περιοχι τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ και τθσ
Τουρκίασ, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου τθν
τελευταία δεκαετία και ςε αυτιν τθν πολιτικι κα επιμείνουμε με ςυνζπεια, ϊςτε ο
Όμιλοσ να παραμείνει θ κορυφαία τραπεηικι δφναμθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.»
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Ρροτεινόμενο μζριςμα και διανομι κερδϊν
Πςον αφορά τθ διάκεςθ κερδϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθ λιψθ των
ακόλουκων αποφάςεων, αφοφ ζλαβε υπόψθ το ιςχφον νομικό πλαίςιο (όπωσ ζχει
διαμορφωκεί από το Ν. 3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ
οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ
κρίςθσ», το Ν. 3756/2009 ςε ςυνδυαςμό με το υπό ψιφιςθ ςχζδιο νόμου για τθν
«Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2006/123 του ΕΚ και του
Συμβουλίου ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά και άλλεσ διατάξεισ», τισ
ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και διοικθτικζσ εγκυκλίουσ) αναφορικά με το
επιτρεπόμενο φψοσ και τρόπο διανομισ κερδϊν, κακϊσ και τισ κεςπιςκείςεσ
απαγορεφςεισ για πιςτωτικά ιδρφματα που αποφάςιςαν να κάνουν χριςθ των
μζτρων του Ν. 3723/2008 αλλά και τισ προβλζψεισ του Καταςτατικοφ:
i.

Μθ διανομι μερίςματοσ ςε μετρθτά προσ τουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν από
τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2009.

ii.

Διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων άνευ ψιφου μετοχϊν
που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη’ του Καταςτατικοφ, ςυνολικοφ
ποςοφ Δολαρίων Θ.Ρ.Α. 56.250.000 (περίπου € 42 εκατ.) που κα καταβλθκεί
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταςτατικό με τον αναλογοφντα ςε
αυτά τα ποςά φόρο €2.038.464, από κζρδθ και αποκεματικά προθγουμζνων
χριςεων που ζχουν ιδθ φορολογθκεί, υπό τθν προχπόκεςθ λιψθσ τυχόν
απαραίτθτων κατά νόμο εγκρίςεων.

iii.

Καταβολι ποςοφ €35.000.000 που αντιςτοιχεί ςτθν ετιςια απόδοςθ 10%
των προνομιοφχων μετοχϊν του Ν. 3723/2008 ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταςτατικό.

3. Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ και τθσ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2009.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

Ρροτείνεται θ απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν
από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθ
διαχείριςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2009.

4. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2009, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παράγραφοσ 2
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Κ.Ν. 2190/1920. Ρροςδιοριςμόσ αμοιβϊν του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, του
Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2011. Ζγκριςθ
των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν
εταιρικι χριςθ 2009, ωσ μελϊν των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν,
Διαχείριςθσ Κινδφνων, και προςδιοριςμόσ αμοιβϊν τουσ μζχρι τθν Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ ζτουσ 2011.

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

Κατά τθ διάρκεια του 2009, ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ εγκρίςεισ Γενικϊν
Συνελεφςεων, καταβλικθκαν αμοιβζσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
ςυνολικοφ φψουσ €1.834 χιλ.
Για το 2010 προτείνονται αμοιβζσ προσ τα μζλθ του ΔΣ ςυνολικοφ φψουσ €1.171 χιλ.
H Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2010 ενζκρινε τθν εκλογι νζου
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 13 ςυνολικά μζλθ. Ζνα μζλοσ
ορίηεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3723/2008.
Ακόμθ θ Γενικι Συνζλευςθ όριςε τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ αυτοφ. Ιτοι:
Μζλθ:
Βαςίλειοσ άπανοσ,
Απόςτολοσ Ταμβακάκθσ,
Λωάννθσ Γιαννίδθσ,
Λωάννθσ Ραναγόπουλοσ,
Αλζξανδροσ Σταφρου
Ανεξάρτθτα μθ Εκτελεςτικά Μζλθ:
Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Λωαννίνων κ.κ. Κεόκλθτοσ,
Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου,
Μαρία Σκλαβενίτου,
Στζφανοσ Βαβαλίδθσ,
Γεϊργιοσ Ηανιάσ,
Βαςίλειοσ Κωνςταντακόπουλοσ,
Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ,
Από το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει οριςκεί δυνάμει του Ν. 3723/2008, ωσ μζλοσ ο κ.
Αλζξανδροσ Μακρίδθσ.
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Επιπλζον, θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 14.01.2010 όριςε από τα παραπάνω μζλθ τουσ
κ. Ρζτρο Σαμπατακάκθ, Στζφανο Βαβαλίδθ, Βαςίλειο Κωνςταντακόπουλο, , Γεϊργιο
Ηανιά και τθν κ. Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου ωσ μζλθ τθσ
Επιτροπισ Ελζγχου του Δ.Σ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3693/2008.
Κατά τθν επακολουκιςαςα ςυνεδρίαςι του, το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
Τράπεηασ όριςε ωσ εκτελεςτικό μζλοσ τον κ. Α. Ταμβακάκθ και ωσ μθ εκτελεςτικά
μζλθ τουσ: κ. Β. άπανο, κ. Λ. Γιαννίδθ, κ. Λ. Ραναγόπουλο, κ. Α. Σταφρου. Το
Συμβοφλιο ςυγκροτθκζν ςε ςϊμα εξζλεξε ωσ Ρρόεδρο αυτοφ τον κ. Βαςίλειο
άπανο και ωσ Διευκφνοντα Σφμβουλο τον κ. Απόςτολο Ταμβακάκθ.

5. Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του Κ.Ν. 2190/1920
και το άρκρο 30 παράγραφοσ 1 του Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε
Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν
όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

6. Ανακοίνωςθ εκλογισ μζλουσ Δ.Σ. ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ.

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ
18 Μαρτίου 2010, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Υποψθφιοτιτων του Δ.Σ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου και του
καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ κ. Αλζξανδρου
Σταφρου εξζλεξε τον κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδθ, υπάλλθλο τθσ Τράπεηασ
(εκλεγμζνο εκπρόςωπο των εργαηομζνων για το Δ.Σ.) ωσ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του
Συμβουλίου, με κθτεία το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του παραιτθκζντοσ ςυμβοφλου,
δθλαδι μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του ζτουσ 2013.

Βιογραφικό

Ο κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδθσ γεννικθκε το 1950 ςτθ Δράμα. Είναι υπάλλθλοσ τθσ
Τράπεηασ από το 1976 και κατζχει το βακμό του Υποδιευκυντι Αϋ.
Από τον Λοφλιο του 2003 ζωσ τον Απρίλιο του 2004 ιταν μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, ωσ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων.
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Από τον Απρίλιο του 2004 ζωσ το Σεπτζμβριο του 2005, διετζλεςε Γενικόσ
Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και από τον Οκτϊβριο του 2005 ζωσ το Μάρτιο
του 2007, ωσ Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ επί εργαςιακϊν κεμάτων.
Το Μάρτιο του 2007 ονομάςτθκε ςτζλεχοσ 1ου κλιμακίου και τοποκετικθκε ωσ
Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτο Εκπαιδευτικό Κζντρο τθσ Τράπεηασ.

7. Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του
Ομίλου των εταιρειϊν τθσ για τθ χριςθ 2010 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.

Απαιτοφμενθ απαρτία:
Απαιτοφμενθ
πλειοψθφία:

1/5 του μετοχικοφ κεφαλαίου (20%)
50% + 1 των εκπροςωποφμενων ψιφων
(αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου)

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει να επανεκλεγεί ωσ τακτικόσ ελεγκτισ θ εταιρεία
«Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ ΑΕ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν». Θ
προτεινόμενθ αμοιβι των ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο τθσ χριςθσ 2010 είναι
€600.000, μειωμζνθ κατά 4% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. Τακτικόσ
Ελεγκτισ κα είναι ο κ. Μάνοσ Ρθλείδθσ και αναπλθρωματικόσ ο κ. Επαμεινϊνδασ
Γιουροφκοσ.
8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΡΤΛΚΘΣ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘΣ ΚΕΜΑΤΩΝ ΘΜΕΘΣΛΑΣ ΔΛΑΤΑΞΘΣ

Οι μζτοχοι που δεν επικυμοφν να παρευρεκοφν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, μποροφν να
αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ και να ψθφίςουν (Ραράρτθμα 1 και 2) μζςω πλθρεξουςίου
(Ραράρτθμα 3).
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πλοι οι Μζτοχοι τθσ Τράπεηασ ζχουν δικαίωμα να λάβουν μζροσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και
να ψθφίςουν, αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου. Κάκε μετοχι ζχει δικαίωμα μιασ
ψιφου. Για να λάβουν μζροσ ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ οι κ.κ. Μζτοχοι
αυτοπροςϊπωσ ι με αντιπρόςωπο ςφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό οφείλουν:
1. Εάν ζχουν αποχλοποιιςει τισ μετοχζσ τουσ και αυτζσ δεν βρίςκονται ςτον Ειδικό
Λογαριαςμό, να δεςμεφςουν το ςφνολο ι τμιμα των μετοχϊν τουσ μζςω του Χειριςτι
του και να παραλάβουν από αυτόν τθ ςχετικι βεβαίωςθ δζςμευςθσ, που εκδίδεται
από το Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τθ ςχετικι
βεβαίωςθ δζςμευςθσ, που πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ (δθλαδι ωσ και τθν 14θ Μαΐου, θμζρα Ραραςκευι) πρζπει να
κατακζςουν ςτθν Τράπεηα (Κεντρικό Κατάςτθμα και Καταςτιματα Δικτφου ι
Υποδιεφκυνςθ Μετόχων – Αιόλου 93, ιςόγειο).
2. Εάν ζχουν αποχλοποιιςει τισ μετοχζσ τουσ και αυτζσ βρίςκονται ςτον Ειδικό
Λογαριαςμό, να δεςμεφςουν το ςφνολο ι τμιμα των μετοχϊν τουσ με διλωςι τουσ
ςτο Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν, το οποίο εγκρίνει και παραδίδει τθ ςχετικι βεβαίωςθ
δζςμευςθσ, τθν οποία πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ (δθλαδι ωσ και τθν 14θ Μαΐου, θμζρα Ραραςκευι) πρζπει να
κατακζςουν ςτθν Τράπεηα (Κεντρικό Κατάςτθμα και Καταςτιματα Δικτφου ι
Υποδιεφκυνςθ Μετόχων – Αιόλου 93, ιςόγειο).
Πςοι από τουσ Μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα ςτθν ίδια προκεςμία να
κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά
ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Τράπεηά μασ, οπότε αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο
αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά.
Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Τράπεηα και τα ζγγραφα
αντιπροςϊπευςθσ ςε περιπτϊςεισ που μζτοχοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ με αντιπρόςωπο.
Ρροσ διευκόλυνςθ των κ.κ. Μετόχων και προκειμζνου να λάβουν μζροσ ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ, υπάρχει θ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςουν τθν Τράπεηα να προβεί για
λογαριαςμό τουσ ςτισ απαιτοφμενεσ για τθν δζςμευςθ των μετοχϊν τουσ ενζργειεσ (τθλ.
επικοινωνίασ Υποδιεφκυνςθσ Μετόχων 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax 210-3343404,
3343406, 3343410, email: mfrousios@nbg.gr).
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ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2
ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 21θσ ΜΑΪΟΥ 2010
(και τθσ τυχόν μετ’ αναβολι ι διακοπι αυτισ)
ΜΟΝΟ
ΟΧΛ
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ Χριςεωσ 2009.
Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Τράπεηασ Χριςεωσ 2009. Διάκεςθ Κερδϊν.

ΘΕΜΑ 3ο:

Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των
Ελεγκτϊν τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ
για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τθσ διαχείριςθ τθσ
εταιρικισ χριςθσ 2009.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2009, ςφμφωνα με
το άρκρο 24 παράγραφοσ 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ρροςδιοριςμόσ
αμοιβϊν του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, του Ρροζδρου του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ
ζτουσ 2011. Ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ για τθν εταιρικι χριςθ 2009, ωσ
μελϊν των επιτροπϊν Ελζγχου, Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και
Υποψθφιοτιτων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν,
Διαχείριςθσ Κινδφνων, και προςδιοριςμόσ αμοιβϊν τουσ μζχρι
τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζτουσ 2011.

ΘΕΜΑ 5ο:

Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 1 του
Κ.Ν. 2190/1920 και το άρκρο 30 παράγραφοσ 1 του
Καταςτατικοφ, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ
Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε
Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου
που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Ανακοίνωςθ εκλογισ μζλουσ Δ.Σ. ςε αντικατάςταςθ
παραιτθκζντοσ.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για
τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και τισ ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου των εταιρειϊν τθσ για τθ
χριςθ 2010 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και εγκρίςεισ.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ
ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΤΑΚΤΙΚΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ
ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 21/5/2010 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ ΕΡΕΝΔΥΤΘ :
ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ :
ΦΥΣΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ

Επϊνυμο :

Επωνυμία :

Πνομα :

Εκπρόςωποσ :

Ρατρϊνυμο :

Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ :

Ριςτοποιθτικό :

ΑΔΤ 

ΔΙΑΒΑΤ. 

Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.:

Ζδρα :

Τθλζφωνο :

Τθλζφωνο :
Μετοχι
GRS003013000

Αρικμόσ Μετοχϊν

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ρροσ (αναγράφεται θ επωνυμία του χειριςτι)…………………………………………………………………………………………………………….
Με τθν παροφςα εξουςιοδοτϊ τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. όπωσ προβεί, αντ’ εμοφ, ςτισ δζουςεσ
ενζργειεσ για τθ δζςμευςθ του αρικμοφ των παραπάνω μετοχϊν για τισ οποίεσ, θ εταιρεία ςασ είναι χειριςτισ, και
να παραλάβει τθ ςχετικι βεβαίωςθ δζςμευςθσ για τθ ςυμμετοχι μου ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ
21/5/2010 και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ τθσ.
Θμερομθνία ………………….
Ο Μζτοχοσ
Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ

(κεϊρθςθ από τθν Αςτυνομία ι οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ ΕΤΕ)

(υπογραφι)

ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ
Ο/Θ υπογράφ…….
Μζτοχοσ (1) ……………………………………………………………………………………
Εξουςιοδοτϊ τ…...
(2)……………………………………………………………………………………………….
όπωσ (ξεχωριςτά ο κακζνασ) με αντιπροςωπεφςει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 21/5/2010 και ςε τυχόν
Επαναλθπτικζσ τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά του. Τον παραπάνω
εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηει άλλον πλθρεξοφςιο αντ’ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ του.
Ακινα, …………………….
………………………………..
Σθμείωςθ:

(υπογραφι)

Ζνδειξθ (1) Συμπλθρϊνεται με το ονοματεπϊνυμο και τθ διεφκυνςθ του Μετόχου.
Ζνδειξθ (2) Συμπλθρϊνεται με το ονοματεπϊνυμο και τθ διεφκυνςθ του αντιπροςϊπου.
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