
 

 

Αποφάσεις  Β΄  Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης  
 

Κωδικός Εγγράφου: Κ4-01-006 
 
Σας γνωστοποιούµε ότι στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις 20.12.2010 και ώρα 10:00 π.µ., 
παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 125.179.070 µετοχές σε σύνολο 
336.272.519 κοινών ονοµαστικών µετοχών, ήτοι ποσοστό 37,23% του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:  
Για το 1ο θέµα ενέκρινε: 
- την εισήγηση της ∆ιοίκησης να µη ληφθεί απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία  ωστόσο θα πραγµατοποιηθεί 
µε απόφαση του ∆.Σ. που θα συνεδριάσει στις 3 Ιανουαρίου 2011. 
 
Για το δεύτερο θέµα ενέκρινε: 
- την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (ΜΟ∆) µέχρι ποσού 250.000.000 
ευρώ, σε µία ή περισσότερες σειρές οµολογιών, µε κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των παλαιών µετόχων στην ανάληψη του ΜΟ∆ και εξουσιοδότησε  το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τους επιµέρους ειδικότερους όρους του 
οµολογιακού δανείου. Η τιµή έκδοσης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που 
θα προκύψουν από τη µετατροπή των οµολογιών θα είναι ίση ή ανώτερη από το 
µέσο όρο κλεισίµατος της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά το διάστηµα 
του τελευταίου µηνός που προηγήθηκε της απόφασης του ∆.Σ. για την έκδοση των 
µετατρέψιµων τίτλων.   

 
Για το τρίτο θέµα ενέκρινε: 
‐ τη λογιστική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 
1.503.138.159,93 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών 
από € 4,77 καθεµία σε € 0,30 καθεµία, µε σκοπό τη δηµιουργία ειδικού ισόποσου 
αποθεµατικού (1.503.138.159,93 ευρώ), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4α 
κ.ν.2190/20, µε παράλληλη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού 
της Τράπεζας και  
- την τροποποίηση 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, έτσι ώστε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να µπορεί να 
αποφασίζει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι 1.288.830.297,87 ευρώ (που, 
αφού ληφθεί υπόψη και η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που διενεργήθηκε µε την 
από 6.7.2007 απόφαση του ∆.Σ. ανέρχεται σε 966.623.402,21 €), µε έκδοση νέων 
κοινών µετοχών στην εκάστοτε ισχύουσα ονοµαστική αξία, που θα διατίθενται σε 
τιµή που θα ορίζει η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά τα λοιπά 
παραµένει σε ισχύ η από 3.5.2007 απόφαση. 
 


