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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους µετόχους της Τράπεζας, σύµφωνα µε
το Καταστατικό της και το Νόµο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2015,
στις 12:00 το µεσηµέρι, στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου
21, 2ο όροφο, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι τα εξής:
1.

Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, που υποβάλλεται µε εντολή του Γενικού
Συµβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς
και τα πεπραγµένα του έτους 2014.

2.

Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές
Καταστάσεις της χρήσης 2014.

3.

Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, του Ισολογισµού και των λοιπών Οικονοµικών
Καταστάσεων χρήσης 2014 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4.

Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καταστατικού, που
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 654.549.203.-, ως εξής:
-Μικτό µέρισµα προς πληρωµή: 0,6720 ευρώ ανά µετοχή
σε 19.864.886 µετοχές

ευρώ

13.349.203.-

-Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο

ευρώ

641.200.000.-

5. Ανακοίνωση διορισµού µελών της ∆ιοίκησης.
6.

Καθορισµός αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων των µελών του Γενικού Συµβουλίου.

7.

Καθορισµός αµοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

8.

Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
για τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2014.

9.

Εκλογή Συµβούλων.

10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωµα να λάβει µέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω
αντιπροσώπου, τηρουµένων των περιορισµών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο
κύριος τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών, που είναι εγγεγραµµένος στα αρχεία του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια – Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Συµµετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της
πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειµένω του
Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2015 (ηµεροµηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσµευση των
µετοχών του. Ανά εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωµα µιας (1)
ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές, µπορούν να διορίσουν
κοινό αντιπρόσωπο µέτοχο, ο οποίος µπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει
την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, 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
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Καταστατικού- διάσπαση 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 (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]).
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην
Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα
δελτία εισόδου τους µέχρι και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015.
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας µε τα
αρχεία του ως άνω Συστήµατος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνονται εγγράφως. Οι µέτοχοι που
επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν
λόγω διορισµό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της
Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
2015 (δεδοµένου ότι η ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 - Καθαρά ∆ευτέρα, καθώς και το Σάββατο 21
και η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 δεν είναι εργάσιµες ηµέρες), συµπληρωµένο και δεόντως
υπογεγραµµένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιµο και στον ιστοχώρο
της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων».
Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες
Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου.
Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά πρόσωπα πρέπει µέσα στην ίδια προθεσµία να καταθέσουν
σύµφωνα µε το νόµο και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα
έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά
στο έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη
Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω
διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που µέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για
την άσκηση δικαιωµάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για
περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός που µπορεί να είναι χρήσιµο
στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου.
Σύγκρουση συµφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα που
ελέγχεται από τον µέτοχο αυτόν,
β) Μέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της εν γένει ∆ιοικήσεως της Τράπεζας ή µετόχου που ασκεί
τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από µέτοχο, ο
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
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γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου
νοµικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Τράπεζας,
δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.
Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική
Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής
της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία.
Μέτοχοι δικαιούµενοι ψήφου σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκπροσωπούντες το 1/20 του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό
Συµβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,
κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ηµεροµηνία: Τετάρτη 11
Φεβρουαρίου 2015). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη
πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση. Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής
Συνέλευσης (καταληκτική ηµεροµηνία: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015) και ταυτόχρονα
τίθεται στη διάθεση των µετόχων στον ιστοχώρο της Τράπεζας.
Μέτοχοι δικαιούµενοι ψήφου σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκπροσωπούντες το 1/20 του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο
Γενικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης
(καταληκτική ηµεροµηνία: Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2015), δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια
αποφάσεων για τα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια
διάταξή της.
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε µετόχου δικαιουµένου ψήφου σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που
υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση
(καταληκτική ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015), το Γενικό Συµβούλιο υποχρεούται
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Τράπεζας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές
πληροφορίες διατίθενται ήδη στον ιστοχώρο της Τράπεζας.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στον
ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων».
Τα κείµενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη µορφή από την
Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα
(τηλ. 210-320 2064 και 210-320 3288, fax 210-322 6371).
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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