EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.
Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2013, θαη ώξα 10:00 πκ
Aίζνπζα Σπλεδξίσλ – Σπζθέςεσλ “ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ”
Κξηεδώηνπ 2 θαη Παλεπηζηεκίνπ 4, 106 71 Αζήλα, 8νο όξνθνο

ΥΟΛΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (Γ.Σ.) πξνζθαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Δ. γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ:
ν

1 Θέκα
Αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο (reverse split) θαη ζπλαθόινπζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
α
ηεο Σξάπεδαο κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4
θ.λ.2190/1920 πξνο ην ζθνπό επίηεπμεο αθεξαίνπ αξηζκνύ κεηνρώλ. Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε
ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη παξνρή ζρεηηθώλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο.
Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ

Τν Γ.Σ. πξνηείλεη ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ (reverse split). Δθ’ όζνλ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξηθή πξάμε νδεγήζεη ζε λέν
κε αθέξαην ζπλνιηθό αξηζκό κεηνρώλ, ην Γ.Σ. ζα πξνηείλεη επίζεο ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4α Ν.2190/20 θαηά ην πνζό πνπ ζα
απαηηεζεί ώζηε λα επηηεπρζεί αθέξαηνο ζπλνιηθόο αξηζκόο κεηνρώλ. Σην πιαίζην ηεο αιιαγήο ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ζα ηξνπνπνηεζνύλ ηα άξζξα 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Δηδηθόηεξα, ην
Γ.Σ. πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηελ πξνζζήθε λέαο παξ. 35 ζην άξζξν
27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο σο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2

Σήκεξα, θαηόπηλ δηαδνρηθώλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν
27 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ «Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ», ην ζπλνιηθό
κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …. (…επξώ) δηαηξνύκελν ζε … (…)
θνηλέο νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο … (…) θαζεκία θαη εβδνκήληα επηά
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα νθηώ ρηιηάδεο εθαηόλ ηξηάληα ηέζζεξηο (77.568.134)
πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα επηά
ιεπηώλ ηνπ επξώ (4,77 επξώ) θαζεκία, θαζώο θαη έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εμήληα έμη
εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο εμαθόζηεο εμήληα έμη (1.266.666.666) πξνλνκηνύρεο
ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,30 επξώ) θαζεκία.
ΑΡΘΡΟ 27
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

35

Με ηελ από ../../2013 απόθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ από ηξηάληα ιεπηά ηνπ
επξώ (0,30 επξώ) ζε … (…) κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο
Τξάπεδαο από 1.143.326.564 ζε … (reverse split) θαη αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά
ην πνζό ησλ … επξώ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4α
θ.λ.2190/20 πξνο ην ζθνπό ζηξνγγπινπνίεζεο ζε αθέξαην ζπλνιηθό αξηζκό κεηνρώλ.
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ν

2 Θέκα
α
Γεκηνπξγία εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 θ.λ.2190/20, κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο δηα κεηώζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο ρσξίο
αιιαγή ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ. Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο.
Απαξηία: 2/3 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία: 2/3 εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ
νπ

Τν Γ.Σ. ζα εηζεγεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εθ’ όζνλ ιεθζεί απόθαζε επί ηνπ 1 ζέκαηνο, ηε
α
δεκηνπξγία εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920, κε ηζόπνζε
κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ, ρσξίο
λα γίλεη επηζηξνθή κεηξεηώλ νύηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρώλ (όπσο απηόο ζα
νπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηελ απόθαζε επί ηνπ 1 ζέκαηνο).
Σεκεηώλεηαη όηη ε δεκηνπξγία ηνπ απνζεκαηηθνύ κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο κείσζεο κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ είλαη θαζαξά ηερληθήο θύζεσο θαη δελ
επεξεάδεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Τξάπεδαο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζπλνιηθά ηα ίδηα.
Αληίζηνηρα ζα ηξνπνπνηεζνύλ θαη ηα άξζξα 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, πξνθεηκέλνπ λα
απεηθνλίδνπλ ηελ ελ ιόγσ κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο. Δηδηθόηεξα, ην Γ.Σ. πξνηείλεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηελ πξνζζήθε λέαο παξ. 36 ζην άξζξν 27 ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο σο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2

Σήκεξα, θαηόπηλ δηαδνρηθώλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν
27 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ «Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ», ην ζπλνιηθό
κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …. (…επξώ) δηαηξνύκελν ζε … (…)
θνηλέο νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο … (…) θαζεκία θαη εβδνκήληα επηά
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα νθηώ ρηιηάδεο εθαηόλ ηξηάληα ηέζζεξηο (77.568.134)
πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα επηά
ιεπηώλ ηνπ επξώ (4,77 επξώ) θαζεκία, θαζώο θαη έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εμήληα έμη
εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο εμαθόζηεο εμήληα έμη (1.266.666.666) πξνλνκηνύρεο
ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,30 επξώ) θαζεκία.
ΑΡΘΡΟ 27
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

36

Με ηελ από ../../2013 απόθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Έθηαθηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από …… απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ηνπ Πξνλνκηνύρνπ Μεηόρνπ, απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4
α
παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 πνζνύ ………, κε ηζόπνζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο
Τξάπεδαο δηά κεηώζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ από …… ηνπ επξώ (…
επξώ) ζε … (…).

ν

3 Θέκα
Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, κε έθδνζε λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ γηα άληιεζε
θεθαιαίσλ, σο εμήο :
Α. κέρξη πνζνύ 7.335.000.000 επξώ γηα θάιπςε θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο,
όπσο απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην νπνίν ζα θαιπθζεί (α) ζε
κεηξεηά (i) από επελδπηέο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ κέρξη πνζνύ 400.000.000 επξώ, (ii) κε παξνρή
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο θαη δηθαηώκαηνο πξνεγγξαθήο ζηνπο παιαηνύο κεηόρνπο θαη (iii)
κε δηάζεζε ησλ αδηάζεησλ κεηνρώλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη’ άξζξν 13 παξ. 8 θ.λ.
2190/1920, θαζώο θαη (β) κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο
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ηαζεξόηεηαο γηα ην πνζό πνπ δελ ζα θαιπθζεί θαηά ηα παξαπάλσ ζε κεηξεηά, ζύκθσλα
κε ηνλ λ. 3864/2010 θαη ηελ ΠΤ 38/9-11-12,
Β. κέρξη πνζνύ 570.000.000 επξώ κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξόηεηαο, γηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνθύπηνπλ
από ηελ εμαγνξά ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ ηεο ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο, θαη
Γ. κέρξη πνζνύ 524.000.000 επξώ κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξόηεηαο, γηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνθύπηνπλ
από ηελ εμαγνξά ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ Κππξηαθώλ ηξαπεδώλ
ζηελ Διιάδα.
Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη παξνρή ζρεηηθώλ
εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο.

Απαξηία: 2/3 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 2/3 εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ

Τν Γ.Σ. ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, εθ’ όζνλ ιεθζεί απόθαζε επί ησλ ζεκάησλ 1 θαη 2 ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, ζα εηζεγεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κε
ζθνπό ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Τξάπεδαο ζην απαηηνύκελν επνπηηθά επίπεδν, πνπ ζα θαιπθζεί
σο αθνινύζσο:
A. κέρξη πνζνύ 7.335.000.000 επξώ
Τα ίδηα θεθάιαηα ηεο Τξάπεδαο επεξεάζζεθαλ θαηαιπηηθά από ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI θαηά ην 2011,
όπσο ίζρπζε γεληθά γηα ηηο ζπζηεκηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηεζεί δηαδηθαζία
αλαθεθαιαηνπνίεζεο κε ηε ζπκβνιή ηνπ ΤΦΣ. Σεκεηώλεηαη όηη ε Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη ήδε ιάβεη από
ην ΤΦΣ κέρξη ην Γεθέκβξην 2012 πξνθαηαβνιέο ύςνπο 6.253.000.000 επξώ, θαζώο θαη Βεβαίσζε
Γέζκεπζεο ύςνπο 1.082.000.000 επξώ, πνπ αζξνηζηηθά αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 7.335.000.000
επξώ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο Τξάπεδαο, όπσο απηέο
πξνζδηνξίζηεθαλ από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθώλ ειιεληθώλ
ηξαπεδώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3864/2010, όπσο ηζρύεη, θαη ηεο Πξάμεο
Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ 38/9.11.2012 (ΦΔΚ Α’ 223/2012).
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, κέρξη πνζνύ έσο 7.335.000.000 επξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο θεθαιαηαθέο
αλάγθεο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ε αύμεζε ζα θαιπθζεί:
α. ζε κεηξεηά :
i.

από επελδπηέο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ κέρξη πνζνύ 400.000.000 επξώ:
Η Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο έρεη γίλεη απνδέθηεο αηηεκάησλ δηεζλώλ αλαγλσξηζκέλσλ
επελδπηώλ, νη νπνίνη έρνπλ εθδειώζεη ηελ πξόζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αύμεζε
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο έσο ην ελ ιόγσ πνζό. Μέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο απηήο
εληζρύεηαη θαζνξηζηηθά ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ίζε κε 10% επί ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ νξίδεη ν Ν.3864/2010, γεγνλόο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην
ΤΦΣ λα αζθεί πεξηνξηζκέλα ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δειαδή κόλν γηα
ηηο απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αύμεζεο ή κείσζεο
θεθαιαίνπ ή ηεο παξνρήο ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζπγρώλεπζεο,
δηάζπαζεο, κεηαηξνπήο, αλαβίσζεο, παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο
κεηαβίβαζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πώιεζεο ζπγαηξηθώλ, ή γηα
όπνην άιιν ζέκα απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην Ν.
2190/1920.
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Η αηηνύκελε κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηνρώλ θξίλεηαη
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ νη ζπγθεθξηκέλνη απηνί επελδπηέο λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε
πξνζπάζεηα δηαθύιαμεο ηνπ ηδησηηθνύ ραξαθηήξα ηεο Τξάπεδαο.

ii.

κε παξνρή δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο θαη δηθαηώκαηνο πξνεγγξαθήο ζηνπο παιαηνύο
κεηόρνπο:
Οη παιαηνί κέηνρνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ έσο ην πνζό ησλ 7.335.000.000 επξώ αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνύ γηα ην νπνίν ζα
απνθαζηζζεί ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ νη
επελδπηέο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαηά ηελ πην πάλσ παξαγξάθν (α.i).
Σηνπο κεηόρνπο πνπ ζα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ αύμεζε ζα ηνπο
παξαζρεζεί δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηπρόλ αδηάζεηεο κεηνρέο έσο ηνπ πνζνύ
7.335.000.000 επξώ.

iii.

κε δηάζεζε ησλ αδηάζεησλ κεηνρώλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη’ άξζξν 13 παξ. 8
θ.λ. 2190/1920,
Οη ηπρόλ κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί θαηά ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (α.i) θαη (α.ii)
δηαηίζεληαη ειεύζεξα από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13.
παξ.8 θ.λ.2190/1920.

θαζώο θαη
β. κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Διιεληθό Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο γηα ην πνζό
πνπ δελ ζα θαιπθζεί θαηά ηα παξαπάλσ ζε κεηξεηά, κεηά θαη ηελ θαη΄ άξζξν 13 παξ.8 θ.λ.
2190/1920 δηάζεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αδηάζεησλ κεηνρώλ:
Τν ΤΦΣ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ Ν.3864/2010 θαη ηελ Π.Υ.Σ. 38/9.11.2012, έρεη αλαιάβεη λα
θαιύςεη ην πνζό πνπ δελ ζα θαιπθζεί θαηά ηα παξαπάλσ (α.i), (α.ii) θαη (α.iii) ζε κεηξεηά, κε εηζθνξά
ζε είδνο, δειαδή κε νκόινγα εθδόζεσο EFSF.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ.1 ηεο Π.Υ.Σ. 38/09.11.12, ην ΤΦΣ ζα εθδώζεη ηίηινπο παξαζηαηηθνύο
δηθαησκάησλ θηήζεο κεηνρώλ γηα ηηο θνηλέο κεηνρέο πνπ ζα αλαιάβεη ζηελ παξνύζα αύμεζε
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, εθόζνλ επηηεπρζεί ην ειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ
αύμεζε (10%). Σηελ πεξίπησζε απηή, νη ηδηώηεο επελδπηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αύμεζε
θεθαιαίνπ ζα ιάβνπλ ηίηινπο παξαζηαηηθώλ δηθαησκάησλ θηήζεο κεηνρώλ, θαηά ην ιόγν ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αύμεζε.
Σηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην αληιεζέλ πνζό από ηδηώηεο επελδπηέο
είλαη κηθξόηεξν ησλ xxx επξώ αιιά κεγαιύηεξν ησλ xxx επξώ, ηόηε πξνηείλεηαη ε ζπλνιηθή αύμεζε
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ λα πεξηνξίδεηαη ζε ηέηνην ύςνο, νύησο ώζηε ηα ζπλνιηθά αληιεζέληα θεθάιαηα
από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα λα απνηεινύλ ην 10% ηεο ππό Α αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,
α
εθαξκνδνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε δε δηαθνξά έσο ην πνζό ησλ xxx επξώ ζα
θαιπθζεί κέζσ έθδνζεο ππό αίξεζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ πνπ ζα αλαιεθζνύλ εμ νινθιήξνπ από
ην ΤΦΣ.
Δθόζνλ ε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά δελ θαιπθζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ειάρηζηα
απαηηνύκελν πνζνζηό ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ηόηε δεδνκέλνπ όηη ην ΤΦΣ απνθηά πιήξε δηθαηώκαηα
ςήθνπ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3864/2010 θαη ηελ ΠΥΣ 38/9.11.2012 αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί Σπκπιήξσκα Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ,
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, νπόηε νη επελδπηέο ζα έρνπλ όια ηα εθ ηνπ λόκνπ
πξνβιεπόκελα δηθαηώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ππαλαρώξεζεο.
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Β.
Μέρξη πνζνύ 570.000.000 επξώ
Σηηο 27 Ινπιίνπ 2012 ε Τξάπεδα Πεηξαηώο απέθηεζε επηιεγκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ
ηνπ ππό εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο «Αγξνηηθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ζε ζπλέρεηα
ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Σπλεδξίαζε
4/27.07.12, ΦΔΚ 2209/27.07.12) έλαληη ηηκήκαηνο €95 εθαη. Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο νξηζηηθώο
απνηηκεζείζαο αμίαο ησλ κεηαβηβαδόκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ύςνπο €7,5 δηζ
θαιύθζεθε από ην Διιεληθό Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο - ΤΦΣ (ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο
πεξηκέηξνπ θαη ηνπ funding gap νινθιεξώζεθε από ηελ ΤηΔ ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ 2013 - απνθάζεηο
ΔΜΔ 9/1/28.01.13 θαη 8/1/24.1.13, ΦΔΚ 112/24.01.13, ζε ζπλέρεηα δηελέξγεηαο νηθνλνκηθνύ θαη
λνκηθνύ ειέγρνπ από νξθσηό ειεγθηή). Σην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ην ΤΦΣ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε
θάιπςεο κέρξη πνζνύ ύςνπο 570.000.000 επξώ ζε ηζόπνζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο
Τξάπεδαο, κε ζθνπό ηελ θάιπςε θεθαιαηαθώλ αλαγθώλ ησλ κεηαβηβαδόκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
ηεο πξν αλαθεξόκελεο ηξάπεδαο.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Τξάπεδαο πξνηείλεηαη ε Αύμεζε Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ κέρξη πνζνύ 570.000.000 επξώ κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο
Σηαζεξόηεηαο.
Γ.
Μέρξη πνζνύ 524.000.000 επξώ
Σηηο 26 Μαξηίνπ 2013 ε Τξάπεδα Πεηξαηώο ππέγξαςε ζπκθσλία γηα ηελ απόθηεζε όισλ ησλ
θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη δηθηύνπ ζηελ Διιάδα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank θαη
ηεο Διιεληθήο Τξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο
ζηελ Διιάδα (leasing, factoring θαη Δπελδπηηθή Τξάπεδα Διιάδνο), έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο €524
εθαη. Η ζπκθσλία θαηαξηίζζεθε ζε ζπλέρεηα πξόηαζεο πνπ ππέβαιε ε Τξάπεδα Πεηξαηώο γηα ηελ
εμαγνξά ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 3 θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ
Διιάδα, ζην πιαίζην ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πνπ απεύζπλαλ πξνο ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ε Διιεληθή
Κπβέξλεζε, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην ΤΦΣ. Σην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ην ΤΦΣ αλέιαβε ηελ
ππνρξέσζε θάιπςεο κέρξη πνζνύ ύςνπο 524.000.000 επξώ ζε ηζόπνζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο. Σεκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγσ πνζό ελδέρεηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ηα
θάησ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη λνκηθνύ ειέγρνπ (due diligence) ζηα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ πνπ απνθηήζεθαλ θαη, επνκέλσο, ην ζηνηρείν Γ ηεο αύμεζεο ζα θαιπθζεί
γηα ην πνζό (έσο 524.000.000 επξώ) πνπ ζα θαζνξηζζεί νξηζηηθώο από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ σο άλσ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ
από ηελ απόθηεζε ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ ησλ 3 θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Διιάδα.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Τξάπεδαο πξνηείλεηαη ε Αύμεζε Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ κέρξη πνζνύ 524.000.000 επξώ, κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο
Σηαζεξόηεηαο.
Πεξαηηέξσ, ζα παξαζρεζνύλ ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζην ΓΣ ηεο Τξάπεδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο εμνπζηνδόηεζεο γηα θαζνξηζκό ηεο ηηκήο δηάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Τέινο, ζα ηξνπνπνηεζνύλ αληίζηνηρα θαη ηα άξζξα 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ελ ιόγσ κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο. Δηδηθόηεξα, ην Γ.Σ.
πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηελ πξνζζήθε λέαο παξ. 37 ζην άξζξν 27
ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο σο εμήο:.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
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Σήκεξα, θαηόπηλ δηαδνρηθώλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν
27 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ «Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ», ην ζπλνιηθό
κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …. (…επξώ) δηαηξνύκελν ζε … (…)
θνηλέο νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο … (…) θαζεκία θαη εβδνκήληα επηά
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα νθηώ ρηιηάδεο εθαηόλ ηξηάληα ηέζζεξηο (77.568.134)
πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα επηά
ιεπηώλ ηνπ επξώ (4,77 επξώ) θαζεκία, θαζώο θαη έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εμήληα έμη

- Σειίδα 5 από 6 -

εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο εμαθόζηεο εμήληα έμη (1.266.666.666) πξνλνκηνύρεο
ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,30 επξώ) θαζεκία.

ΑΡΘΡΟ 27
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
37

Με ηελ από ../../2013 απόθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Έθηαθηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο θαηά ην πνζό
ησλ …… (€…) µε έθδνζε … λέσλ θνηλώλ νλνµαζηηθώλ µε ςήθν µεηνρώλ νλνµαζηηθήο αμίαο
…… (€ …) θαζεµία, ε νπνία θαιύθζεθε σο εμήο: …….

ν

4 Θέκα
Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
Σην ζέκα απηό πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο αλαθνηλώζεηο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Σπλέιεπζε, αιιά δελ απαηηνύλ ςεθνθνξία νύηε ιήςε
απόθαζεο.
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