
- Σειίδα 1 από 3 - 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 
 

Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ 2012, ώξα 10:00 

Aίζνπζα “Grand Ballroom” ηνπ Ξελνδνρείνπ “Μεγάιε Βξεηαλία” (Βαζ. Γεσξγίνπ Α’ αξ.1, Αζήλα) 

 
 
ΥΟΛΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
 
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (Γ.Σ.) πξνζθαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Δ γηα ζπδήηεζε 
θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ:  
 
 
1

ν
 Θέκα 

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 
01.01.2011 - 31.12.2011, κε ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ 
Διεγθηώλ. 
 
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Τν Γ.Σ. εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 
01.01.2011 - 31.12.2011, κε ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 
Διεγθηώλ. Η Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο 2011 θαη ην ζρεηηθό Γειηίν Τύπνπ είλαη δηαζέζηκα  
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο: 
 
http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=235054&lang=1&nt=102&id2=300725 
 
http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=301336&lang=1&nt=96 &sid= 
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Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ από θάζε 
επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2011 - 31.12.2011. 
 
 

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 Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2011 - 31.12.2011. 
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Γηνξηζκόο Οξθωηώλ Διεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξωκαηηθνύ) γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 
01.01.2012 - 31.12.2012. 
 
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Τν Γ.Σ., κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Τξάπεδαο, εηζεγείηαη ν ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ 
αηνκηθώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν 01.01-
31.12.2012 λα δηελεξγεζεί από ηελ ειεγθηηθή εηαηξία PriceWaterhouseCoopers Α.Δ. 
 
Οη ακνηβέο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο αλήιζαλ γηα ην 2011 ζε 1,8 εθαη. 
επξώ, πιένλ ΦΠΑ. Από ηηο ακνηβέο απηέο, πνζνζηό 97% αθνξά ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη 3% ινηπέο κε 
ειεγθηηθέο εξγαζίεο. 
 
 
 
 

http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=235054&lang=1&nt=102&id2=300725
http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=301336&lang=1&nt=96%20&sid=
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Έγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ έηνπο 2011 θαη πξνέγθξηζε θαηαβνιήο 
ακνηβώλ έηνπο 2012 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Τν Γ.Σ. εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2011. Μεηά θαη από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Απνδνρώλ, ε νπνία απνηειείηαη από κε εθηειεζηηθά κέιε, ην ζύλνιν ησλ θαζαξώλ ακνηβώλ θαη 
εμόδσλ παξαζηάζεσο γηα όια ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Σ. αλέξρεηαη ζε €980.000. Η ζπλνιηθή 
απνδεκίσζε ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ γηα ην 2011 αλέξρεηαη ζε €408.000.  
 
Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηε ρξήζε 2011 δελ θαηαβιήζεθε bonus ζε κέιε ηνπ Γ.Σ.  
 
Αθόκε, ην Γ.Σ. εηζεγείηαη ηελ πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ ζε κέιε ηνπ Γ.Σ. γηα ηε ρξήζε 2012. 
Μεηά θαη από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ, ε ηαθηηθή ακνηβή γηα ηo ζύλνιν ησλ κειώλ 
ηνπ Γ.Σ. πξνηείλεηαη λα είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ην 2011. 
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Παξνρή άδεηαο, θαη’ άξζξν 23 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο Σξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηωλ ζπλδεδεκέλωλ (θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 42ε § 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920) εηαηξεηώλ. 
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Τν Γ.Σ. εηζεγείηαη ηελ παξνρή αδείαο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο Γηεπζπληέο 
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 ΓΣ απνηειεί ζπλήζε 
πξαθηηθή ζε νκίινπο εηαηξεηώλ. 
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Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγω ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ παξόληνο θαη νξηζκόο 
αλεμάξηεηωλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ. 
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Tα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εθιέγνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία νξίδεη 
εμ απηώλ θαη ηα αλεμάξηεηα κέιε.  
 
Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη ηεζεί ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξόζεζε ή επηζπκία θάπνηνπ εθ ησλ 
πθηζηακέλσλ κειώλ ηνπ γηα απνρώξεζε, νπόηε εθηηκάηαη όηη ην απεξρόκελν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα 
είλαη ππνςήθην πξνο επαλεθινγή. 
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Αλάθιεζε ηεο από 20/05/2011 απόθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα reverse split 
θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.  
 

Απαξηία: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεηνςεθία : 50% + 1 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ 

 
Τν Γ.Σ., ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηακνξθσζείζεο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλζήθεο, 
πξνηείλεη ηελ αλάθιεζε ηεο από 20/05/2011 απόθαζεο ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα reverse 
split ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο 
από 1,20 ζε 0,30 επξώ αλά κεηνρή κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ζε 
1.143.326.564. Σην πιαίζην ηεο αιιαγήο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ζα ηξνπνπνηεζνύλ ηα 
άξζξα 5 θαη 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Δηδηθόηεξα, ην ΓΣ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 5 θαη ηελ πξνζζήθε λέαο παξαγξάθνπ 34 ζην άξζξν 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο σο 
εμήο: 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
1. ... 

 
2. ... 

 
3. Σήκεξα, θαηόπηλ δηαδνρηθώλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

27 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ «Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ», ην ζπλνιηθό 
κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ ελελήληα δύν 
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηώ επξώ θαη δέθα 
νθηώ ιεπηώλ (1.092.997.968,18 €) δηαηξνύκελν ζε έλα δηζεθαηνκκύξην εθαηόλ ζαξάληα ηξία 
εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο πεληαθόζηεο εμήληα ηέζζεξηο (1.143.326.564) θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξώ ε θαζεκία θαη (α) εβδνκήληα επηά 
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα νθηώ ρηιηάδεο εθαηόλ ηξηάληα ηέζζεξηο (77.568.134) 
πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα επηά 
ιεπηώλ (4,77) θαζεκία θαζώο θαη (β) έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εμήληα έμη εθαηνκκύξηα 
εμαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο εμαθόζηεο εμήληα έμη (1.266.666.666) πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηώλ (0,30€) θαζεκία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

 

 
Τν κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε: 
… 
 
34. Με ηελ από 29/06/2012 απόθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απνθαζίζζεθε ε 
αλάθιεζε ηεο από 20/05/2011 απόθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα αύμεζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνύ απηώλ (reverse split) θαη ε 
επαλαθνξά ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο από 1,20 ζε 0,30 επξώ αλά κεηνρή κε 
ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ζε 1.143.326.564. 
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Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

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


