ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποφάσεις της 82ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδος - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και
ώρα 12:00, παρευρέθησαν 83 µέτοχοι και αντιπρόσωποι µετόχων εκπροσωπούντες 8.248.319 µετοχές
που αντιστοιχούν σε 109.880 δικαιώµατα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 µετοχών που αντιστοιχούν
σε 264.865 δικαιώµατα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 41,52% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
• Ενέκρινε οµόφωνα** την ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή, τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές
Καταστάσεις χρήσης 2014 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
• Ενέκρινε οµόφωνα** τη διάθεση 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: ευρώ 0,6720 ανά µετοχή
ευρώ 13.349.203.σε 19.864.886 µετοχές
ευρώ 641.200.000.- Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
Επί του µικτού µερίσµατος επιβάλλεται φόρος νοµικών προσώπων µε συντελεστή 26% καθώς και
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
∆ικαιούχοι στην καταβολή µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία
του Συστήµατος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 6 Μαρτίου 2015 [record date], τηρουµένων των
περιορισµών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος ***.
Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην ως άνω καταβολή µερίσµατος
ορίζεται η 5η Μαρτίου 2015. Από την ίδια ηµεροµηνία οι µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα
είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην
καταβολή του µερίσµατος.
Ως ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίζεται η 12η Μαρτίου 2015, η δε καταβολή
του θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον
Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα
της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την καταβολή του µερίσµατος περιέχονται
στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος µε τίτλο «Μέρισµα χρήσης 2014».
• Ενέκρινε οµόφωνα** την καταβολή αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα µέλη του Γενικού
Συµβουλίου.
• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αµοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
(Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.248.319]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων:
[109.880]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [41,52%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [109.867]. Ψήφοι ΚΑΤΑ:
[13]. ΑΠΟΧΗ: [0])
• Ενέκρινε οµόφωνα** την απαλλαγή των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2014.
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• Εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Σκορίνη ως µέλος του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας.
(Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.134.052]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων:
[108.380]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.973]. Ψήφοι ΚΑΤΑ:
[407]. ΑΠΟΧΗ: [1.500])
• Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τη χρήση 2015.
(Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.134.052]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων:
[108.380]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.380]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].
ΑΠΟΧΗ: [1.500])

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Οργάνωσης
Τµήµα Γραµµατείας

*

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 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).

**

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.248.319]. Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων:
[109.880]. Αναλογία επί του µετοχικού κεφαλαίου: [41,52%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [109.880]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].
ΑΠΟΧΗ: [0].

***

Από τη χρήση 2013 και εφεξής, τα περιουσιακά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στην
καταβολή µερίσµατος, 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.

Σελίδα 2 από 2

