Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο
ηα ζέκαηα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 7/11/2014
(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
7/11/2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 ζην Μέγαξν Μειά, παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή κε
αληηπξόζσπν 656 Mέηoρoη, πoπ εθπξoζσπoύv 2.640.447.297 θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό
74,74% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ.
H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλήιζε ζε απαξηία θαη ζπvεδξίαζε εγθύξσο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο
Δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία (άξζξν 27α λ.4172/2013 (όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξ.5 λ.4303/2014), ην άξζξν 7α παξ.3 λ.3864/2010, ην άξ.29 παξ.3
λ.2190/1920) θαη ην άξζξν 15 παξ.2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο.

Θέκα 1ν: Λήςε απόθαζεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα ηελ έληαμε ηεο ηξάπεδαο
ζε εηδηθό πιαίζην δηαηάμεσλ γηα ηελ κεηαηξνπή αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ
απαηηήζεσλ επί πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ ζε νξηζηηθέο θαη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο
έλαληη ηνπ Δεκνζίνπ, ηνλ ζρεκαηηζκό εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, ηελ δσξεάλ έθδνζε
παξαζηαηηθώλ ηίηισλ δηθαησκάησλ θηήζεσο θνηλώλ κεηνρώλ (δηθαησκάησλ
κεηαηξνπήο ηνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ζε θεθάιαην, κε έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ηνπ
Δεκνζίνπ) θαη ξύζκηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθώλ δεηεκάησλ.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

66,67% 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:

74,74% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ απνθάζηζε ηελ έληαμε ηεο ηξάπεδαο ζην εηδηθό πιαίζην
δηαηάμεσλ γηα ηελ κεηαηξνπή αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ επί πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ ζε
νξηζηηθέο θαη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Δεκνζίνπ, ηνλ ζρεκαηηζκό εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ,
ηελ δσξεάλ έθδνζε παξαζηαηηθώλ ηίηισλ δηθαησκάησλ θηήζεσο θνηλώλ κεηνρώλ (δηθαησκάησλ
κεηαηξνπήο ηνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ζε θεθάιαην, κε έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ) θαη ηε
ξύζκηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθώλ δεηεκάησλ.
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Θέκα 2ν: Λήςε απόθαζεο από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα ηελ παξνρή
εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζέκαηνο 1 αλσηέξσ, ελδεηθηηθά αιιά όρη
πεξηνξηζηηθά, ζηελ δηάζεζε ησλ κεηνρώλ πνπ εθδίδνληαη σο ζπλέπεηα ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ πξνο ηνπο
θαηόρνπο ησλ παξαζηαηηθώλ ηίηισλ δηθαησκάησλ θηήζεσλ θνηλώλ κεηνρώλ.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

66,67% 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:

74,74% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά
δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ απνθάζηζε ηελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζέκαηνο 1
αλσηέξσ, ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ζηελ δηάζεζε ησλ κεηνρώλ πνπ εθδίδνληαη σο ζπλέπεηα ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ πξνο ηνπο θαηόρνπο ησλ
παξαζηαηηθώλ ηίηισλ δηθαησκάησλ θηήζεσλ θνηλώλ κεηνρώλ.
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Θέκα 3ν: Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο
Αθνξά ζε αλαθνηλώζεηο πνπ δελ ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία.
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