
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
ασ γνωςτοποιοφμε ότι ςτθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Σράπεηασ που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 30.10.2014 και ϊρα 11:00 π.μ., παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι δι' 
αντιπροςϊπου μζτοχοι εκπροςωποφντεσ 5.321.884.150 μετοχζσ ςε ςφνολο 6.101.979.715 
μετοχϊν, ιτοι ποςοςτό 87,22% επί του μετοχικοφ κεφαλαίου. Θ Γενικι υνζλευςθ 
αποφάςιςε τα εξισ: 
 
 
1.  Ενζκρινε τθ ςυγχϊνευςθ τθσ Σράπεηασ με τθ κυγατρικι τθσ ανϊνυμθ τραπεηικι εταιρία 

«ΓΕΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ςφμφωνα με το άρκρο 79 του 
κ.ν. 2190/1920, τα άρκρα 1 – 5 του ν. 2166/1993 και το άρκρο 16 του ν. 2515/1997 όπωσ 
ιςχφουν, και ειδικότερα: 

 
i) Ενζκρινε το από 01.09.2014 χζδιο φμβαςθσ υγχϊνευςθσ δι’ εξαγοράσ τθσ «ΓΕΝΙΚΘ 

ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» από τθν «ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ςτο οποίο προβλζπεται τίμθμα εξαγοράσ ποςοφ 6,86 ευρϊ 
ανά μετοχι τθσ «ΓΕΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».   

 
ii) Ενζκρινε τθν από 01.09.2014 ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ προσ 

τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 
2190/1920, που επεξθγεί από νομικισ και οικονομικισ άποψθσ το ωσ άνω χζδιο 
φμβαςθσ υγχϊνευςθσ.  

 
iii) Αποδζχθηκε τισ από 01.09.2014 και 02.09.2014 εκκζςεισ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ αντιςτοίχωσ των δφο προαναφερόμενων 
τραπεηϊν.  

 
iv) Ενζκρινε τισ μζχρι ςιμερα διενεργθκείςεσ πράξεισ ι/και δθλϊςεισ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ Σράπεηασ και των εκπροςϊπων ι πλθρεξουςίων αυτισ για τουσ 
ςκοποφσ τθσ ςυγχϊνευςθσ. 

 
2.  Εξουςιοδότηςε κακζναν από τουσ κ.κ. ταφρο Λεκκάκο, Διευκφνοντα φμβουλο & CEO, 

Άνκιμο Θωμόπουλο, Διευκφνοντα φμβουλο & CEO και Γεϊργιο Πουλόπουλο, Γενικό 
Διευκυντι & CFO, ενεργϊντασ ο κακζνασ ατομικά, να υπογράψουν ενϊπιον 
υμβολαιογράφου τθ φμβαςθ τθσ υγχϊνευςθσ και να προβοφν ςτθ διενζργεια κάκε 
πράξθσ με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθσ τθσ ςυγχϊνευςθσ.  

 
3. Ενζκρινε τθν εξαγορά των προνομιοφχων μετοχϊν του Ν. 3723/2008 εκδόςεωσ τθσ 

Σράπεηασ που κατείχε το Ελλθνικό Δθμόςιο και τθν ακφρωςθ των τίτλων που 
ενςωματϊνουν αυτζσ. 

 
4. Ενζκρινε τθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ 

εξαγοραςκείςεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, τισ οποίεσ κατείχε το Ελλθνικό 
Δθμόςιο και οι οποίεσ κα ακυρωκοφν, ιτοι κατά ποςό Ευρϊ επτακοςίων ςαράντα εννζα 
εκατομμυρίων εννιακοςίων ενενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα οκτϊ και 
ενενιντα οκτϊ λεπτϊν (€749.999.998,98).  

 



5. Ενζκρινε τθν τροποποίθςθ των άρκρων 5 & 27 του καταςτατικοφ τθσ Σράπεηασ και 
ειδικότερα: 

 
i) Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του καταςτατικοφ «Μετοχικό 

Κεφάλαιο» και 
ii) Σροποποίθςθ του άρκρου 27 «Ιςτορικι Εξζλιξθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου» του 

καταςτατικοφ με τθν προςκικθ νζασ παραγράφου 39.  
 
6. Έλαβε γνώςη τθσ από 30.05.2014 εκλογισ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του κ. Πζτρου 
Παππά ωσ Ανεξάρτθτου Μθ Εκτελεςτικοφ Μζλουσ Δ.., ςε αντικατάςταςθ του 
παραιτθκζντοσ κ. Παναγιϊτθ Ακαναςόπουλου. 


