ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο
ηα ζέκαηα ηεο B’ Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 29/4/2013
(άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

ηε Β΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29/4/2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 ζην Μέγαξν Μειά,
παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπν 582 Mέηoρoη, πoπ εθπξoζσπoύv 424.325.126
θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό 34,60% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ.
H Γεληθή πλέιεπζε βξέζεθε ζε απαξηία θαη ζπvεδξηάζε εγθύξσο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξo 15 ηoπ Καηαζηαηηθoύ, ηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ην
λ.3723/2008.
Θέκα 1ν: Μείσζε ηνπ θνηλνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κέζσ ηαπηόρξνλεο (i)
αύμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ
κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο θαη κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απηώλ κε
ζπλέλσζε ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ (reverse split) θαη (ii) κείσζεο ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο (όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην reverse split), κε ζθνπό ην
ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4
παξάγξαθνο 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ.
Διάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Δπηηεπρζείζα Απαξηία:

34,60% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ θνηλνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά
Δπξώ 1.189.803.164 κέζσ ηαπηόρξνλεο (i) αύμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο
νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο θαη κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απηώλ κε
ζπλέλσζε ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ (reverse split) ζε αλαινγία 10:1 θαη (ii) κείσζεο ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο (όπσο ζα
έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην reverse split) ζε Δπξώ 0,30, κε ζθνπό ην ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ
εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Δπηπξόζζεηα απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο θαη
παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο.
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Θέκα 2ν:

Έθδνζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 3864/2010 θαη ηεο ππ’ αξ. 38/2012 Πξάμεο
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηώλ, κε
εμαζθαιηζκέλσλ θαη κεησκέλεο θαηαηάμεσο ανξίζηνπ δηάξθεηαο νκνινγηώλ
κεηαηξέςηκσλ ππό αίξεζε ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, κε δηθαίσκα εμαγνξάο απηώλ από ηελ Σξάπεδα,
ζπλνιηθνύ πνζνύ θεθαιαίνπ έσο Επξώ 1.900 εθαη., όπσο απηό ζα
πξνζδηνξηζηεί εηδηθόηεξα από ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, θαηαβιεηένπ δηά
εηζθνξάο εηο είδνο, πξνο δηάζεζε απηώλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο. Παξνρή
εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηώλ
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θάιπςεο ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ 3νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Διάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Δπηηεπρζείζα Απαξηία:

34,60% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ έθδνζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 3864/2010 θαη ηεο ππ’
αξ. 38/2012 Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηώλ, κε
εμαζθαιηζκέλσλ θαη κεησκέλεο θαηαηάμεσο ανξίζηνπ δηάξθεηαο νκνινγηώλ κεηαηξέςηκσλ ππό
αίξεζε ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, κε δηθαίσκα
εμαγνξάο απηώλ από ηελ Σξάπεδα, ζπλνιηθνύ πνζνύ θεθαιαίνπ έσο Δπξώ 1.900 εθαη., όπσο
απηό ζα πξνζδηνξηζηεί εηδηθόηεξα από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηαβιεηένπ δηά εηζθνξάο εηο
είδνο, πξνο δηάζεζε απηώλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο
ησλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο θαη παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε
ησλ νκνινγηώλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θάιπςεο ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ 3 νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Θέκα 3ν:

Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη
πνζνύ ΕΤΡΧ 9.756 εθαη. κέζσ έθδνζεο λέσλ, θνηλώλ, νλνκαζηηθώλ, κεηά
ςήθνπ κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ην λόκν 3864/2010, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά
ή/θαη κε εηζθνξά εηο είδνο θαη κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ
κεηόρσλ ζην κέξνο ηεο σο άλσ αύμεζεο πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί κε κεηξεηά
θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηόρσλ γηα
ην κέξνο ηεο ίδηαο σο άλσ αύμεζεο πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί κε εηζθνξά εηο
είδνο. Καηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πξνλνκηνύρσλ κεηόρσλ
ηεο Σξάπεδαο ζηελ σο άλσ αύμεζε. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή
δηάζεζεο ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρώλ (θαη’ άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ θ.λ.
2190/1920) θαη λα εμεηδηθεύζεη ηνπο όξνπο ηεο σο άλσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
Διάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Δπηηεπρζείζα Απαξηία:

34,60% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα
άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη πνζνύ ΔΤΡΩ 9.756 εθαη. κέζσ έθδνζεο λέσλ, θνηλώλ, νλνκαζηηθώλ,
κεηά ςήθνπ κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ην λόκν 3864/2010, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά θαη κε εηζθνξά
εηο είδνο θαη κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κεηόρσλ ζην πνζνζηό (12%) ηεο
αύμεζεο πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί κε κεηξεηά (ήηνη Δπξώ 1.171.000.000) θαη κε θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηόρσλ γηα ην κέξνο ηεο ίδηαο σο άλσ αύμεζεο
πνπ δύλαηαη λα θαιπθζεί κε εηζθνξά εηο είδνο. Δπηπξόζζεηα παξέζρε ηηο ζρεηηθέο
εμνπζηνδνηήζεηο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή
δηάζεζεο ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρώλ (θαη’ άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη λα
εμεηδηθεύζεη ηνπο όξνπο ηεο σο άλσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ην Ν.
3864/2010 θαη ηελ Π.Τ.. 38/2012 θαζώο επίζεο απνθάζηζε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
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