ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο
ηα ζέκαηα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 10/5/2014
(άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Σηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
10/5/2014 εκέξα Σάββαην θαη ώξα 11:00 ζην Μέγαξν Μειά, παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή κε
αληηπξόζσπν 379 Mέηoρoη, πoπ εθπξoζσπoύv 2.104.310.988 θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό
87,80% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλήιζε ζε απαξηία θαη
ζπvεδξίαζε εγθύξσο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξo 15 ηoπ
Καηαζηαηηθoύ θαη ηνλ θ.λ. 2190/1920.

Θέκα 1ν: Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κέζσ έθδνζεο λέσλ, θνηλώλ,
νλνκαζηηθώλ, κεηά ςήθνπ κεηνρώλ, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά θαη κε θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κεηόρσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθδνζεηζώλ, ππέξ ηνπ Ειιεληθνύ Τακείνπ
Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (Ε.Τ.Χ.Σ),
θνηλώλ κεηνρώλ

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

87,80% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο, κε
θαηαβνιή κεηξεηώλ, θαηά 340.909.091,10 €, γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ πνζνύ 2.500.000.001,40 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνύ ππέξ ην άξηην).
Η ελ ιόγσ αύμεζε Μ.Κ. πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ έθδνζεο 1.136.363.637 λέσλ, θνηλώλ, νλνκαζηηθώλ
κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € εθάζηε θαη ηηκή δηάζεζεο 2,20 € αλά
κεηνρή, όπσο απηή πξνέθπςε από ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ από ζεζκηθνύο θαη άιινπο
εηδηθνύο επελδπηέο ζην δηεζλέο βηβιίν πξνζθνξώλ (book building), ην νπνίν νξγαλώζεθε ζην εμσηεξηθό.
Η αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
πθηζηακέλσλ (θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ) κεηόρσλ θαη κέζσ ηνπ σο άλσ βηβιίνπ πξνζθνξώλ (book
building) ζην εμσηεξηθό δηα ηδησηηθήο ηνπνζεηήζεσο ζε ζεζκηθνύο θαη εηδηθνύο επελδπηέο Επίζεο
απνθάζηζε ζρεηηθώο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο.
Τέινο εμνπζηνδόηεζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ηε δηελέξγεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξάμεσλ θαη
ελεξγεηώλ πξνο πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
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Θέκα 2ν: Δηάθνξεο Αλαθνηλώζεηο
Αθνξά ζε αλαθνηλώζεηο πνπ δελ ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία.
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