
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθν 03.11.2015 
αποφάςιςε τθ ςφγκλθςθ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ. 
 
Παρατίκεται για ενθμζρωςι ςασ, θ πρόςκλθςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ: 
 
 

ΠΡΟΚΛΘΘ 
 

ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΡΑΠΕΗΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
«ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

Ε ΕΚΣΑΚΣΘ 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 Ζκτακτη 
Γενική υνέλευςη τθν 15η Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακή και ϊρα 10:00 π.μ. ςτθν Ακινα, 
ςτθν αίκουςα «Ballroom III», του Ξενοδοχείου «King George», (Βαςιλζωσ Γεωργίου Α’ αρ. 
3, 105 64, Ακινα), για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί των εξισ κεμάτων τθσ Θμεριςιασ 
Διάταξθσ: 
 
1. Αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ μετοχισ με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ 

των κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ (reverse split) και, εφόςον απαιτθκεί προσ το ςκοπό 
επίτευξθσ ακεραίου αρικμοφ μετοχϊν, ςυνακόλουκθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Σράπεηασ με κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α κ.ν. 
2190/1920. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 του καταςτατικοφ και παροχι 
ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ. 

2. Δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με μείωςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ δια μειϊςεωσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ 
μετοχισ χωρίσ αλλαγι του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν. Αντίςτοιχθ 
τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 του καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ. 

3. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ ςτο πλαίςιο του ν. 3864/2010 με τθν 
ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ Ευρϊ 
4,933 διςεκατομμυρίων (εκ των οποίων ποςό Ευρϊ 2,213 διςεκατομμφρια αντιςτοιχεί ςτο 
Βαςικό ςενάριο και μαηί με τo υπόλοιπο ποςό Ευρϊ 2,720 διςεκατομμφρια ςτο Δυςμενζσ 
ςενάριο του stress test τθσ πρόςφατθσ υνολικισ Αξιολόγθςθσ που διενιργθςε ο Ενιαίοσ 
Μθχανιςμόσ Εποπτείασ *SSM+), θ οποία κα καλυφκεί με μετρθτά ι/και κεφαλαιοποίθςθ 
υποχρεϊςεων ι/και ειςφορά ςε είδοσ, και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των 
παλαιϊν μετόχων. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 του καταςτατικοφ και 
παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3864/2010 για τον κακοριςμό τθσ τιμισ 
διάκεςθσ και τθν εξειδίκευςθ τθσ δομισ και των λοιπϊν όρων τθσ αφξθςθσ. 



4. Ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (Contingent 
Convertible Securities) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010 και τθσ ΠΤ 
36/02.11.2015 ζωσ ποςοφ Ευρϊ 2,040 διςεκατομμυρίων (δθλαδι το 75% τθσ διαφοράσ 
μεταξφ του Δυςμενοφσ και του Βαςικοφ εναρίου του stress test) προσ κάλυψθ 
αποκλειςτικά από το Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ. Παροχι ςχετικϊν 
εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ για τον κακοριςμό του φψουσ 
και των λοιπϊν όρων του ομολογιακοφ δανείου εντόσ του πλαιςίου τθσ ΠΤ 36/02.11.2015. 

5. Παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Σράπεηασ και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 

6. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ 

 
ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ απαρτίασ, καλοφνται οι κ.κ. Μζτοχοι ςε Α΄ 
Επαναληπτική Γενική υνέλευςη τθν 20η Νοεμβρίου 2015, θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 
π.μ. ςτθν Ακινα, ςτθν αίκουςα “Ballroom III” του Ξενοδοχείου «King George», (Βαςιλζωσ 
Γεωργίου Α’ αρ. 3, 105 64, Ακινα). 
 
τθ υνζλευςθ, κακϊσ και ςτθν Επαναλθπτικι αυτισ, ζχουν δικαίωμα να λάβουν μζροσ και να 
ψθφίςουν Μζτοχοι, οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι κατά τισ θμερομθνίεσ καταγραφισ που 
αναφζρονται κατωτζρω ςτο αρχείο μετόχων τθσ Σράπεηασ που τθρείται θλεκτρονικά ςτθν 
εταιρεία «Ελλθνικό Κεντρικό Αποκετιριο Σίτλων» (ΕΛΚΑΣ), χωρίσ να απαιτείται δζςμευςθ των 
μετοχϊν τουσ.  
 
Θμερομηνίεσ Καταγραφήσ: 
● Για τθν Ζκτακτη Γενική υνέλευςη: κατά τθν ζναρξθ τθσ 10.11.2015  
● Για τθν Α΄ Επαναληπτική Γενική υνέλευςη: κατά τθν ζναρξθ τθσ 16.11.2015. 
 
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 

http://www.piraeusbankgroup.com/


τζςςερισ (4) 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 τρεισ (3) 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 τρεισ (3) 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 τρεισ (3) 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, 3 Νοεμβρίου 2015 

 
ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


