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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
 

23 Νοεµβρίου 2010, ώρα  10:00 π.µ. 
Αίθουσα Royal, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1), Αθήνα 

 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονοµαστικών 
µετοχών της Τράπεζας (στο εξής οι “Μέτοχοι”) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των εξής θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
1ο Θέµα 
 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέχρι ποσού 800.000.000 ευρώ µε καταβολή 
µετρητών, παροχή δικαιώµατος προτίµησης στους παλαιούς µετόχους και έκδοση νέων 
κοινών ονοµαστικών µετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του 
καταστατικού. 
 
Απαρτία: 2/3 µετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπουµένων ψήφων 

 
Το ∆.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι ποσού 
€800.000.000 µε καταβολή µετρητών, έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και παροχή 
δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 
800.000.000 ευρώ.  
 
Προς το σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 
Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο ∆.Σ. της Τράπεζας, µεταξύ των 
οποίων ο ορισµός της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 
2190/1920, η οποία θα προσδιοριστεί σε συνάρτηση µε τη λήψη απόφασης για τη µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής, όπως αναφέρεται κατωτέρω (θέµα 3ο). 
 
Αντίστοιχα, θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειµένου να 
απεικονίζουν τη σχετική µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της. Σχέδια των προτεινόµενων 
τροποποιήσεων είναι διαθέσιµα εδώ (Tropopoiisi_1.pdf).   
 
Γίνεται µνεία ότι η Τράπεζα έχει συµφωνήσει µε τους από κοινού Συντονιστές και αναδόχους της 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ότι δεν θα προβεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε έκδοση νέων τίτλων 
κεφαλαίου πριν παρέλθουν 180 ηµέρες από την ολοκλήρωση της προτεινόµενης αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου (περίοδος lock-up). 
 
 
2ο Θέµα 
 
Έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι ποσού 250.000.000 ευρώ µε 
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Παροχή σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 
 
Απαρτία: 2/3 µετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπουµένων ψήφων 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι ποσού 
250.000.000 ευρώ, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Η Γενική 
Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος 
µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές της Τράπεζας, καθώς και για το εύρος της σχέσης 
µετατροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Παράλληλα, η γενική συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο ∆Σ της 
Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένου και του καθορισµού της τιµής διάθεσης των οµολογιών), προς το 
σκοπό της διάθεσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε ιδιωτική τοποθέτηση εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης της 
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Γενικής Συνέλευσης. Η τιµή µετατροπής θα καθορισθεί οµοίως κατά την έκδοση των τίτλων και δεν 
θα είναι κατώτερη από την κρατούσα χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά το αµέσως 
προηγούµενο διάστηµα της απόφασης του ∆.Σ. για την πραγµατοποίηση της έκδοσης. Σηµειώνεται 
ότι η έκδοση τίτλων του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπόκειται στον περιορισµό της 6µηνης 
περιόδου lock-up που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου του προηγουµένου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η διάθεση του οµολογιακού δανείου σε τρίτους επενδυτές µε κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι προς όφελος της Τράπεζας, καθώς οι τίτλοι αυτοί θα 
βελτιώσουν τη χρηµατοοικονοµική της ευελιξία και θα της δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύσει 
περαιτέρω τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο. Η τιµή µετατροπής σε µετοχές θα 
καθορίζεται ίση ή ανώτερη προς την κρατούσα χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά το χρόνο της 
έκδοσης. Παράλληλα, η ταχύτητα και ευελιξία που µπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάθεση των τίτλων 
διευκολύνει την επιτυχία της έκδοσης, επιτρέποντας στο ∆.Σ. της Τράπεζας να αναζητήσει και 
επιλέξει τον καταλληλότερο υπό τις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες χρόνο διάθεσης και προφίλ 
επενδυτή.  
 
 
3ο Θέµα 
 
Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των 
κοινών ονοµαστικών µετοχών, µε σκοπό τη δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του 
καταστατικού και προσαρµογή της από 3.5.2007 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων για παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920. 
 
Απαρτία: 2/3 µετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπουµένων ψήφων 

 
Το ∆.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε 
µείωση της ονοµαστικής αξίας των κοινών ονοµαστικών µετοχών, και µε µεταφορά της διαφοράς 
που θα προκύψει σε ειδικό αποθεµατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 κ.ν. 2190/1920, δηλαδή χωρίς να 
γίνει επιστροφή µετρητών ούτε αύξηση του αριθµού των υφισταµένων µετοχών µε έκδοση νέων 
δωρεάν µετοχών.  
 
Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό τη µείωση της ονοµαστικής 
αξίας είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, τα οποία 
παραµένουν συνολικά τα ίδια.  
 
Αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειµένου 
να απεικονίζουν την εν λόγω µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της. Σχέδια των προτεινόµενων 
τροποποιήσεων είναι διαθέσιµα εδώ (Tropopoiisi_3.pdf). 
 
Επίσης, στο πλαίσιο αναγκαίων προσαρµογών λόγω της ανωτέρω µείωσης της ονοµαστικής αξίας 
των κοινών ονοµαστικών µετοχών, το ∆.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση και την τροποποίηση 
της από 3.5.2007 απόφασής της, µε την οποία είχε παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 
2190/1920. Η προσαρµογή αυτή είναι αναγκαία προκειµένου η παραπάνω εξουσιοδότηση να 
εναρµονισθεί µε τη µείωση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής, χωρίς να µεταβάλλεται το ύψος  και 
η διάρκεια της αρχικής εξουσιοδότησης. 
 
 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
 
Γίνεται µνεία ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως µόνος προνοµιούχος µέτοχος της Τράπεζας δυνάµει του 
νόµου 3723/2008, θα κληθεί να παράσχει τη συναίνεσή του σε όλα τα παραπάνω θέµατα, σε 
ιδιαίτερη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
 
Συν.: 

1. την έκθεση του ∆.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς µε 
καταβολή µετρητών, δικαίωµα προτίµησης υπέρ παλαιών µετόχων και έκδοση νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών και  
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2. την έκθεση του ∆.Σ. για την έκδοση µετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου µε κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων  

3. τον αριθµό µετοχών & δικαιωµάτων ψήφου  


