ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
26ε Ινπλίνπ 2013, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ Αζήλα, ζηελ αίζνπζα Σπλεδξίσλ –
Σπζθέςεσλ “ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ” (Κξηεδώηνπ 2 θαη Παλεπηζηεκίνπ 4, 106 71 Αζήλα, 8νο όξνθνο
- είζνδνο από νδό Κξηεδώηνπ, θηήξην πξώελ ATEBank)
ΥΟΛΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην (Δ.Σ.) πξνζθαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Ε. γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ:
ο

1 Θέκα
Τποβοιή θαη έγθρηζε ηωλ Δηήζηωλ Οηθολοκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηες εηαηρηθής τρήζες
01.01.2012 - 31.12.2012, κε ηης ζτεηηθές Δθζέζεης ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη ηωλ Ορθωηώλ
Διεγθηώλ.

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Τν Δ.Σ. εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο
01.01.2012 - 31.12.2012, κε ηηο ζρεηηθέο Εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ
Ειεγθηώλ. Η Εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο 2012 θαη ην ζρεηηθό Δειηίν Τύπνπ είλαη δηαζέζηκα
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο:
http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Piraeus-Bank-Documents/ConsolidatedCompanies/2012/etisia-ekthesi-2012-gr.ashx
http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Piraeus-Bank-Documents/PressReleases/2012/FY12resultsgr.ashx
ο

2 Θέκα
Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη ηωλ Ορθωηώλ Διεγθηώλ από θάζε
εσζύλε αποδεκίωζες γηα ηα πεπραγκέλα ηες εηαηρηθής τρήζες 01.01.2012 - 31.12.2012.
Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζα θιεζεί λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ θ.λ.
2190/1920, απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2012 - 31.12.2012.
ο

3 Θέκα
Γηορηζκός Ορθωηώλ Διεγθηώλ (ηαθηηθού θαη αλαπιερωκαηηθού) γηα ηελ εηαηρηθή τρήζε
01.01.2013 - 31.12.2013.
Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Τν Δ.Σ., κεηά από πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηεο Τξάπεδαο, εηζεγείηαη ν ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ
αηνκηθώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν 01.0131.12.2013 λα δηελεξγεζεί από ηελ ειεγθηηθή εηαηξία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.
Οη ακνηβέο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο γηα ειεγθηηθέο εξγαζίεο αλήιζαλ γηα ην
2012 ζε 2,3 εθαη. επξώ, πιένλ ΦΠΑ, ελώ γηα κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο ζε 0,5 εθαη. επξώ πιένλ ΦΠΑ
(θπξίσο ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο γηα ηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν ηξάπεδαο πξνο εμαγνξά)
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ο

4 Θέκα
Έγθρηζε θαηαβοιής ακοηβώλ θαη αποδεκηώζεωλ έηοσς 2012 θαη προέγθρηζε θαηαβοιής
ακοηβώλ έηοσς 2013 ζε κέιε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ.
Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Τν Δ.Σ. εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2012. Μεηά θαη από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο
Απνδνρώλ, ε νπνία απνηειείηαη από κε εθηειεζηηθά κέιε, ην ζύλνιν ησλ θαζαξώλ ακνηβώλ θαη
εμόδσλ παξαζηάζεσο γηα όια ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δ.Σ. αλέξρεηαη ζε € 741 ρηι.. Η ζπλνιηθή
απνδεκίσζε ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ γηα ην 2012 αλέξρεηαη ζε € 634 ρηι..
Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηε ρξήζε 2012 δελ θαηαβιήζεθε bonus ζε κέιε ηνπ Δ.Σ.
Αθόκε, ην Δ.Σ. εηζεγείηαη ηελ πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ ζε κέιε ηνπ Δ.Σ. γηα ηε ρξήζε 2013.
Μεηά θαη από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Απνδνρώλ, ε ηαθηηθή ακνηβή γηα ηo ζύλνιν ησλ κειώλ
ηνπ Δ.Σ. πξνηείλεηαη λα είλαη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην 2012.
ο

5 Θέκα
Παροτή άδεηας, θαη’ άρζρο 23 ηοσ θ.λ. 2190/1920, ζηα κέιε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη
ζηοσς Γηεσζσληές ηες Σράπεδας λα κεηέτοσλ ζηε δηοίθεζε ηωλ ζσλδεδεκέλωλ (θαηά ηελ έλλοηα
ηοσ άρζροσ 42ε § 5 ηοσ θ.λ. 2190/1920) εηαηρεηώλ.
Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Τν Δ.Σ. εηζεγείηαη ηελ παξνρή αδείαο πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο Δηεπζπληέο
ηεο Τξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ, κε ζθνπό ηνλ ζπληνληζκό ησλ
εξγαζηώλ ζε επίπεδν Οκίινπ. Η παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΣ απνηειεί ζπλήζε
πξαθηηθή ζε νκίινπο εηαηξεηώλ.
ο

6 Θέκα
Γηάθορες αλαθοηλώζεης.
Σην ζέκα απηό πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο αλαθνηλώζεηο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Σπλέιεπζε, αιιά δελ απαηηνύλ ςεθνθνξία νύηε ιήςε
απόθαζεο (π.ρ. αλαθνίλσζε γηα ηπρόλ παξαηηήζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο κειώλ ηνπ Δ.Σ. ζύκθσλα κε ην
λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο, πνξεία εξγαζηώλ ηεο από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
θ.ι.π.).
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