
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΘΘ  
ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘN ΕΚΣΑΚΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ  

ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ  
ΣΘ 15θσ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 

(Παρακαλοφμε ςυμπληρώςτε τα ςτοιχεία που λείπουν) 
 

Ο υπογράφων μζτοχοσ / νόμιμοσ εκπρόςωποσ μετόχου τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία  :……………………………………………………………………………………. 
 
ΑΦΜ   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Διεφκυνςθ / Ζδρα     : ……………………………………………………………………………………. 
 
Αρικμ. Σθλεφώνου  : ……………………………………………………………………………………. 
 
Αρικμόσ μετοχών   : ……………………… ι για όςεσ ςυνολικά κα ζχω δικαίωμα ψιφου κατά τθν 
εκάςτοτε θμερομθνία καταγραφισ, όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ προσ τουσ Μετόχουσ.  
 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΩ 
Τον κ. Παναγιϊτθ Δ. Αλεξάκθ, Κακθγθτι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κάτοικο Ακθνϊν (Σταδίου 5), ι τον 
τυχόν αναπλθρωτι τον οποίον ο ίδιοσ κα ορίςει ςε περίπτωςθ κωλφματόσ του, να με αντιπροςωπεφςει 
κατά τθν προςεχι Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ που κα ςυνζλκει τθν 
15θ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν Ακινα, ςτθν αίκουςα «Ballroom III» του 
Ξενοδοχείου «King George», (Βαςιλζωσ Γεωργίου Α’, αρ. 3, 105 64, Ακινα) κακϊσ και ςε κάκε μετ’ 
αναβολι ι επαναλθπτικι αυτισ και να ψθφίςουν για λογαριαςμό μου με το ςφνολο των μετοχϊν τθσ 
Τράπεηασ Πειραιϊσ, των οποίων είμαι κφριοσ ι ζχω εκ του νόμου ι από ςφμβαςθ δικαίωμα ψιφου (π.χ. 
ωσ ενεχυροφχοσ ι κεματοφφλακασ), κατά τθν κρίςθ τουσ ςε όλα τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
Τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ είναι τα ακόλουκα : 
 
1. Αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ μετοχισ με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν 

μετοχϊν τθσ Τράπεηασ (reverse split) και, εφόςον απαιτθκεί προσ το ςκοπό επίτευξθσ ακεραίου 
αρικμοφ μετοχϊν, ςυνακόλουκθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με κεφαλαιοποίθςθ 
μζρουσ του αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των 
άρκρων 5 και 27 του καταςτατικοφ και παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
τθσ Τράπεηασ. 

2. Δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με μείωςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ δια μειϊςεωσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ μετοχισ χωρίσ 
αλλαγι του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 
του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. 

3. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο του ν. 3864/2010 με τθν ζκδοςθ νζων 
κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ Ευρϊ 4,933 διςεκατομμυρίων 
(εκ των οποίων ποςό Ευρϊ 2,213 διςεκατομμφρια αντιςτοιχεί ςτο Βαςικό ςενάριο και μαηί με τo 
υπόλοιπο ποςό Ευρϊ 2,720 διςεκατομμφρια ςτο Δυςμενζσ ςενάριο του stress test τθσ πρόςφατθσ 
Συνολικισ Αξιολόγθςθσ που διενιργθςε ο Ενιαίοσ Μθχανιςμόσ Εποπτείασ *SSM+), θ οποία κα 
καλυφκεί με μετρθτά ι/και κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων ι/και ειςφορά ςε είδοσ, και κατάργθςθ 
του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 
του καταςτατικοφ και παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ςε ςυνδυαςμό 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3864/2010 για τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ και τθν 
εξειδίκευςθ τθσ δομισ και των λοιπϊν όρων τθσ αφξθςθσ. 

4. Ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (Contingent Convertible 
Securities) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010 και τθσ ΠΥΣ 36/02.11.2015 ζωσ ποςοφ Ευρϊ 
2,040 διςεκατομμυρίων (δθλαδι το 75% τθσ διαφοράσ μεταξφ του Δυςμενοφσ και του Βαςικοφ 
Σεναρίου του stress test) προσ κάλυψθ αποκλειςτικά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 



Στακερότθτασ. Παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ για τον 
κακοριςμό του φψουσ και των λοιπϊν όρων του ομολογιακοφ δανείου εντόσ του πλαιςίου τθσ ΠΥΣ 
36/02.11.2015. 

5. Παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
Τράπεηασ και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 13 
παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 

6. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ 
 

Η παροφςα δεν ιςχφει, εφόςον κα παρευρίςκομαι ο ίδιοσ ςτθν ωσ άνω Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και το 
γνωρίςω ςτουσ παραπάνω πλθρεξουςίουσ μου και ςτθ Γραμματεία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πριν από τθν 
ψθφοφορία. 
Δθλϊνω τζλοσ ότι εγκρίνω εκ των προτζρων κάκε ενζργεια των ωσ άνω εξουςιοδοτοφμενων ςχετικά με 
τθν παραπάνω εντολι. 

____________        ______________ 
           (τόποσ)               (θμερομθνία) 
 

 Παρακαλοφμε θ Εξουςιοδότθςθ αυτι να 
επιςτραφεί ςτθν Σράπεηα Πειραιώσ το 
ταχφτερο δυνατό με ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ (κατά ςειρά 
προτίμθςθσ) 

 

           (υπογραφι) 
 

  Αμζςωσ με τον ταχυδρόμο (courier) που 
ςασ παρζδωςε το φάκελο ι 

 Με αποςτολι με fax : 210-3335009, 
210-3335310 ι 

 

           (ονοματεπϊνυμο) 

   Στο κοντινότερο κατάςτθμα τθσ 
Τράπεηασ   Πειραιϊσ 

 


