
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 10.12.2020 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία 

πραγματοποιήθηκε, την 10.12.2020, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.  

 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συμμετοχή Ψήφοι Υπέρ 

1 

(α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά 
του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς 
την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 
παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, 
συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) 
της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του 
αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των 
όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, 

(β) Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα 
εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία,   
(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

Έγκυρες 
ψήφοι 

% επί 
συνόλου 

436.659.164 
μτχ μετά 
ψήφου 

Υπέρ Κατά Αποχή 
% των 

έγκυρων 
ψήφων 

252.933.569 
 

57,92%  
 

252.826.895 0 106.674 99,96% 

2 
Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής 
δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

Έγκυρες 
ψήφοι 

% επί 
συνόλου 

436.659.164 
μτχ μετά 
ψήφου 

Υπέρ Κατά Αποχή 
% των 

έγκυρων 
ψήφων 

252.933.569 
 

57,92%  
 

252.933.461 0 108 99,99% 

3 

Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 

4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. 

Έγκυρες 
ψήφοι 

% επί 
συνόλου 

434.617.0971 
μτχ μετά 
ψήφου 

Υπέρ Κατά Αποχή 
% των 

έγκυρων 
ψήφων 

250.891.502 
 

57,72% 
 

249.714.986 1.176.408 108 99,53% 

 

                                                           
1Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, στον υπολογισμό των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2020, στο 3ο Θέμα δεν 

προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις  μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β’ Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2013  
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.  


