Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθν 05.06.2015
αποφάςιςε τθ ςφγκλθςθ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.
Παρατίκεται για ενθμζρωςι ςασ, θ πρόςκλθςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ:
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΡΑΠΕΗΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
«ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
Ε ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΘ. 225501000
Πρϊθν Αρ. Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04)

φμφωνα με το Νόμο και το καταςτατικό τθσ Σράπεηασ, καλοφνται οι κ.κ. Μζτοχοι ςε Σακτική
Γενική υνέλευςη τθν 29η Ιουνίου 2015 θμζρα Δευτέρα και ϊρα 10:00, ςτθν Ακινα, ςτθν
αίκουςα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλθ Βρετανία», (Βας. Γεωργίου Α’, αρ.
1, 105 63, Ακινα).
ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ απαρτίασ για τα κζματα τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ, καλοφνται οι κ.κ. Μζτοχοι ςε Α΄ Επαναληπτική Γενική υνέλευςη τθν 10η Ιουλίου
2015, θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00, ςτθν Ακινα, ςτθν αίκουςα «Grand Ballroom» του
Ξενοδοχείου «Μεγάλθ Βρετανία», (Βας. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 63, Ακινα).
Σα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ
01.01.2014 - 31.12.2014, με τισ ςχετικζσ Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν
2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από κάκε
ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ χριςθσ 01.01.2014 - 31.12.2014
3. Διοριςμόσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν (τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ) για τθν εταιρικι χριςθ
01.01.2015 - 31.12.2015
4. Ζγκριςθ καταβολισ αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων ζτουσ 2014 και προζγκριςθ καταβολισ
αμοιβϊν ζτουσ 2015, ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
5. Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 του κ.ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
και ςτουσ Διευκυντζσ τθσ Σράπεηασ να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ςυνδεδεμζνων (κατά τθν
ζννοια του άρκρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειϊν
6. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ
τθ υνζλευςθ αυτι ζχουν δικαίωμα να λάβουν μζροσ και να ψθφίςουν Μζτοχοι οι οποίοι κα
είναι εγγεγραμμζνοι κατά τθν ζναρξθ τθσ 24.06.2015 ςτο αρχείο μετόχων τθσ Σράπεηασ που
τθρείται θλεκτρονικά ςτθν εταιρία «Ελλθνικό Κεντρικό Αποκετιριο Σίτλων» (ΕΛΚΑΣ), χωρίσ να
απαιτείται δζςμευςθ των μετοχϊν τουσ. ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ κατά τθν
ανωτζρω αρχικι ςυνεδρίαςθ, ςτθν Α’ Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ κα ζχουν δικαίωμα να

λάβουν μζροσ και να ψθφίςουν Μζτοχοι οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ανωτζρω
αρχείο κατά τθν ζναρξθ τθσ 06.07.2015.
Οι Μζτοχοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ μζςω πλθρεξουςίου
οφείλουν να κατακζςουν τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ αντιπροςϊπευςθσ, που είναι διακζςιμθ
ςτα καταςτιματα τθσ Σράπεηασ, ςτθν ιςτοςελίδα http://www.piraeusbankgroup.com και ςτο
Σμιμα Μετοχολογίου, Πανεπιςτθμίου 25-29, Ακινα 105 64 (2οσ όροφοσ), το αργότερο τθν
τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ κάκε Γενικισ υνζλευςθσ.
ε ςχζςθ με τθν ανωτζρω Γενικι υνζλευςθ οι Μζτοχοι τθσ Σράπεηασ ζχουν και τα εξισ
δικαιϊματα:
(Α) Εφόςον εκπροςωποφν τουλάχιςτον ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεφαλαίου, μποροφν με αίτθςι τουσ, θ οποία πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο
δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, να ηθτιςουν από το
Διοικθτικό υμβοφλιο να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, πρόςκετα
κζματα. Θ αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ
ζγκριςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ.
(Β) Εφόςον εκπροςωποφν τουλάχιςτον ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεφαλαίου, μποροφν με αίτθςι τουσ, θ οποία πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο
επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, να ηθτιςουν από το Διοικθτικό
υμβοφλιο να κζςει ςτθ διάκεςθ των μετόχων με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ
(http://www.piraeusbankgroup.com), τουλάχιςτον ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ
Γενικισ υνζλευςθσ, ςχζδια απόφαςθσ για τα κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν
ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ.
(Γ) Με αίτθςι τουσ που υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν
από τθ Γενικι υνζλευςθ, μποροφν να ηθτιςουν από το Διοικθτικό υμβοφλιο να παράςχει ςτθ
Γενικι υνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Σράπεηασ,
ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ.
(Δ) Εφόςον εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου,
μποροφν με αίτθςι τουσ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ
θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, να ηθτιςουν από το Διοικθτικό υμβοφλιο να παράςχει
ςτθ Γενικι υνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν
περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Σράπεηασ.
Οι πλθροφορίεσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διακζςιμεσ ςτα
καταςτιματα τθσ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα http://www.piraeusbankgroup.com.

Ακινα, 05 Ιουνίου 2015
ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

