
 
 

 

Απουάσεις Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

 

Σαο γλσζηνπνηνύκε όηη ζηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

ηεο Τξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23.04.2013 θαη ώξα 10:00 π.κ., 

παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή δη' αληηπξνζώπνπ κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 

395.254.039 κεηνρέο ζε ζύλνιν 1.143.326.564 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, 

ήηνη πνζνζηό 34,57%. Η Γεληθή Σπλέιεπζε απνθάζηζε ηα αθόινπζα: 

 

- ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο κε ηαπηόρξνλε 

κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο (reverse split) θαη 

ζπλαθόινπζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο κε 

θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4α 

θ.λ.2190/1920 πξνο ην ζθνπό επίηεπμεο αθεξαίνπ αξηζκνύ κεηνρώλ, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο ηελ 

παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο λα 

απνθαζίζεη αλάινγα κε  ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ πινπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα reverse split, ηε ζρέζε 

παιαηώλ πξνο λέεο εληόο εύξνπο 5 – 20 παιαηέο πξνο κία λέα κεηνρή θαη ην 

πνζό θεθαιαηνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ζηξνγγπινπνίεζε, θαζώο θαη λα 

ζπκπιεξώζεη ηα ζρεηηθά κεγέζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

 

- ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4α θ.λ.2190/20, κε 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο δηα κεηώζεσο ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο ρσξίο αιιαγή ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θνηλώλ κεηνρώλ, ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο,  

 

- Τελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα πξνζδηνξίζεη ην 

πνζό ηεο κείσζεο θεθαιαίνπ εθόζνλ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζρεηηθά πνζά ζηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ  

- ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο, κε έθδνζε λέσλ θνηλώλ 

κεηνρώλ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ σο εμήο: 

 

Α)  κέρξη πνζνύ 7.335.000.000 επξώ γηα θάιπςε θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ 

ηεο Τξάπεδαο, όπσο απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ από ηελ Τξάπεδα 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 

Σπκβνύιην θαη’ άξζξν 13 παξ. 8 θ.λ. 2190/1920, θαζώο θαη (β) κε 

εηζθνξά ζε είδνο από ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο γηα ην 

πνζό πνπ δελ ζα θαιπθζεί θαηά ηα παξαπάλσ ζε κεηξεηά, ζύκθσλα κε 

ηνλ λ. 3864/2010 θαη ηελ ΠΥΣ 38/9-11-12,  

Β)  κέρξη πνζνύ 570.000.000 επξώ κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Τακείν 

Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο, γηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ ηεο Τξάπεδαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εμαγνξά ζηνηρείσλ 



ηζνινγηζκνύ ηεο ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Αγξνηηθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

θαη 

Γ)  κέρξη πνζνύ 524.000.000 επξώ κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Τακείν 

Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο, γηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ ηεο Τξάπεδαο 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 Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο, κεηαμύ 

άιισλ: 

Να πξνζδηνξίδεη ην ηειηθό πνζό ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κέρξη πνζνύ 

7.335.000.000 επξώ κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ν αξηζκόο 

ησλ νπνίσλ ζα πξνθύςεη από ηνλ ιόγν ησλ αληιεζεζόκελσλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ 

ηηκή δηάζεζεο εθάζηεο κεηνρήο, έηζη ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα λα 

απνηειεί ην 10% ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Σε θάζε 

πεξίπησζε, ην πνζό απηό ζα είλαη αλώηεξν ησλ 518,5 εθαη. επξώ πνπ απνηειεί 

ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηδησηώλ ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο πξνθεηκέλνπ ε Τξάπεδα λα δηαηεξήζεη ηνλ ηδησηηθό ραξαθηήξα ηεο.  

 

Να πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.6 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, ηδίσο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο.  

 

Να νξίζεη ην ιόγν ζπκκεηνρήο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο, ηελ 

εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ άζθεζεο δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ 

πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο απηώλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζηνηρείν.  

 

Να απνθαζίζεη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 

Να ζπκπιεξώζεη ηα ζρεηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

 

 

 

 


