
 

  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04) 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Mέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
την 30η Απριλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom τoυ 
Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1).   
 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 
 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 

31.12.2008, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση 
διάθεσης κερδών. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008. 

3. ∆ιορισµός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 
31.12.2009. 

4. Έγκριση καταβολής αµοιβών και αποζηµιώσεων έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αµοιβών έτους 2009 
σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και καθορισµός δύο (2) 
τουλάχιστον ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3016/2002, 
όπως ισχύει.  

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους 
∆ιευθυντές της Τράπεζας να µετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεµένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 
του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Τράπεζας, µε σκοπό την παροχή σε στελέχη του δικτύου 
καταστηµάτων δικαιώµατος εκπροσώπησής της στο πλαίσιο δικαστικών και διαδικαστικών ενεργειών.  

8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας µε σκοπό την παροχή δυνατότητας αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση µετοχών µιας µόνο κατηγορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 
2190/1920.  

9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 
 
 
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε 
µε αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
(www.piraeusbank.gr) και στα καταστήµατα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν 
στην Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστή τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το 
σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την 
οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα µαζί µε τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τµήµα 
Μετοχολογίου, Αριστείδου 4 (1ος όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της 
Γενικής  Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές βρίσκονται στον ειδικό 
λογαριασµό, η βεβαίωση δέσµευσης µετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία 
Συµµετοχών  
 

Αθήνα,  1 Απριλίου 2009 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/General_Meetings/2009/exousiodotisi_gr.pdf

