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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 στοιχ. β΄ του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, η Τράπεζα της
Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά
την 21η Ιανουαρίου 2013, ηµεροµηνία της Πρόσκλησης των µετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Φεβρουαρίου 2013, ως εξής:
∆εκαεννέα εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα έξι
(19.864.886) κοινές ονοµαστικές µετοχές, που αντιστοιχούν σε διακόσιες εξήντα τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (264.865) δικαιώµατα ψήφου.
Σηµειώνεται ότι για κάθε εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές παρέχεται το δικαίωµα µιας (1)
ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασµό µε τη 2/29.2.2000
απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρµογής –από είκοσι πέντε (25) σε
εβδοµήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθµού µετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώµατος
συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικούδιάσπαση της µετοχής της Τράπεζας, σύµφωνα µε την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου,
που εγκρίθηκε µε την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώµατα διοικήσεως, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος παραστάσεως και ψήφου
στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους µετόχους που εµπίπτουν στην παρ. 5 του
άρθρου 8 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος [όπως προστέθηκε µε την από 24.4.2012
απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε µε
το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των
οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή µε διάταξη
νόµου, επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε αυτά, µέλη των διοικητικών συµβουλίων ή διαχειριστές
τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθµού.
Επίσης, ουδείς µέτοχος, εκτός του ∆ηµοσίου και όσων εµπίπτουν στο άρθρο 2 του ν.2292/1953,
δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωµα ψήφου για αριθµό ψήφων
υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του µετοχικού κεφαλαίου ποσοστό [τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε µε την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε µε το άρθρο 165
παρ.7 περ.γ’ του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)].
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