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ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ζε Σακτική 
Γενική υνέλευση την Σετάρτη 26

 
Θουνίου 2013 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ Αζήλα, ζηελ 

αίζνπζα πλεδξίσλ – πζθέςεσλ «ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ» (Κξηεδώηνπ 2 θαη Παλεπηζηεκίνπ 
4, 106 71 Αζήλα, 8

νο
 όξνθνο – είζνδνο από νδό Κξηεδώηνπ, θηήξην πξώελ ATEbank) γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

01.01.2012 - 31.12.2012, κε ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 
Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2012 - 31.12.2012 

3. Γηνξηζκόο Οξθσηώλ Διεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 
01.01.2013 - 31.12.2013 

4. Έγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ έηνπο 2012 θαη πξνέγθξηζε θαηαβνιήο 
ακνηβώλ έηνπο 2013 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

5. Παξνρή άδεηαο, θαη’ άξζξν 23 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο Σξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ (θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε § 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920) εηαηξεηώλ 

6. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο 
 
ηε πλέιεπζε απηή έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα ςεθίζνπλ Μέηνρνη νη νπνίνη ζα 
είλαη εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 21.06.2013 ζην αξρείν κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ 
ηεξείηαη ειεθηξνληθά ζηελ εηαηξία «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία πκκεηνρώλ, 
Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Καηαρώξεζεο» (ΔΥΑΔ), ρσξίο λα απαηηείηαη δέζκεπζε ησλ 
κεηνρώλ ηνπο. 
 
Οη Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κέζσ πιεξεμνπζίνπ 
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε αληηπξνζώπεπζεο, πνπ είλαη δηαζέζηκε 
ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.piraeusbankgroup.com, ζην Σκήκα 
Μεηνρνινγίνπ, Κνξαή 5, Αζήλα 105 64 (1

νο
 όξνθνο), ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ από 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
ε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ Γεληθή πλέιεπζε νη Μέηνρνη ηεο Σξάπεδαο έρνπλ θαη ηα εμήο 
δηθαηώκαηα:  
 
(Α) Δθόζνλ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ, κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
δέθα πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξόζζεηα 
ζέκαηα. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο 
έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
(Β) Δθόζνλ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ, κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο 
(www.piraeusbankgroup.com), ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

http://www.piraeusbankgroup.com/
http://www.piraeusbankgroup.com/


πλέιεπζεο, ζρέδηα απόθαζεο γηα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ 
αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε.  
 
(Γ) Με αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Σξάπεδα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο 
πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα 
παξάζρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο 
ηεο Σξάπεδαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 
(Γ) Δθόζνλ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, 
κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Σξάπεδα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα 
παξάζρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη 
ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ θ.λ.2190/20 είλαη δηαζέζηκεο ζηα θαηαζηήκαηα 
ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.piraeusbankgroup.com. 
 
 

Αζήλα,  4 Ηνπλίνπ 2013 
 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
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