ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
EKTAKTH ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
θ

τθν 15 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)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) προςκαλεί τουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ Α.Ε. για ςυηιτθςθ και λιψθ
απόφαςθσ επί των ακόλουκων κεμάτων:

1ο Θζμα:
Αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ μετοχισ με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ (reverse split) και, εφόςον απαιτθκεί προσ το ςκοπό επίτευξθσ ακεραίου αρικμοφ
μετοχϊν, ςυνακόλουκθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του
α
αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920. Αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 27 του
καταςτατικοφ και παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ.
Απαρτία: 1/5 μετοχικοφ κεφαλαίου

Πλειοψθφία: 50%+1 των εκπροςωπουμζνων ψιφων

Το Δ.Σ. προτείνει τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ με
ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν (reverse split) ωσ απαραίτθτθ πρόδρομθ ενζργεια
τεχνικισ φφςεωσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ, λαμβανομζνων υπόψθ των
περιοριςμϊν που προκφπτουν από τθν εταιρικι νομοκεςία και τθσ ςυνάρτθςθσ τθσ τιμισ διάκεςθσ με τθ
χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ. Εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ εταιρικι πράξθ οδθγιςει ςε νζο μθ ακζραιο
ςυνολικό αρικμό μετοχϊν, το Δ.Σ. προτείνει επίςθσ τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με
κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 κατά το ποςό που κα
απαιτθκεί, ϊςτε να επιτευχκεί ακζραιοσ ςυνολικόσ αρικμόσ νζων μετοχϊν.
Στο πλαίςιο των ανωτζρω προτείνεται να εξουςιοδοτθκεί το Δ.Σ. για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, και, εφόςον απαιτθκεί, για τθν εξειδίκευςθ και οριςτικοποίθςθ των όρων και τθσ
διαδικαςίασ του reverse split.
Στο πλαίςιο τθσ αλλαγισ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ μετοχισ κα τροποποιθκοφν τα άρκρα 5 και 27 του
καταςτατικοφ. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει τθν τροποποίθςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 και τθν προςκικθ νζασ
παρ. [41] ςτο άρκρο 27 του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ ωσ ακολοφκωσ:
«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
……………………………………..
3. Σιμερα, κατόπιν διαδοχικϊν εταιρικϊν πράξεων οι οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 27 του
παρόντοσ καταςτατικοφ «Ιςτορικι εξζλιξθ του μετοχικοφ κεφαλαίου», το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ
Τράπεηασ ανζρχεται ςτο ποςό του …………………………………..και …………. λεπτϊν (€ …………………………),
διαιροφμενο ςε ……………………………………………. (……………………) κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ ………… (€……) κακεμία».
«ΑΡΘΡΟ 27
ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
……………………………………………

41. Δυνάμει τθσ από ……11.2015 αποφάςεωσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ το μετοχικό κεφάλαιο
……………… κατά ποςό ……………………………………………………………. ευρϊ και ………………………………… λεπτϊν
(€……………………..) μετά τθν ………………………………………………………………….».

2ο Θζμα:
Δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με μείωςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ 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 Σράπεηασ.
Απαρτία: 2/3 μετοχικοφ κεφαλαίου

Πλειοψθφία: 2/3 εκπροςωπουμζνων ψιφων

Το Δ.Σ. ειςθγείται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον λθφκεί κετικι απόφαςθ επί του πρϊτου κζματοσ τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ, τθ δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν.
2190/1920, με ιςόποςθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ
κάκε κοινισ μετοχισ, χωρίσ επιςτροφι μετρθτϊν ι μεταβολι του αρικμοφ των υφιςταμζνων μετοχϊν (όπωσ
αυτόσ κα ζχει προςδιοριςτεί με τθν απόφαςθ επί του πρϊτου κζματοσ). Σθμειϊνεται ότι θ δθμιουργία του
αποκεματικοφ μζςω τθσ προτεινόμενθσ μείωςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των
μετοχϊν ςυναρτάται άμεςα με τισ ανωτζρω πρόδρομεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ, είναι κακαρά τεχνικισ φφςεωσ και δεν επθρεάηει τα ίδια κεφάλαιά τθσ.
Στο πλαίςιο των ανωτζρω προτείνεται να εξουςιοδοτθκεί το Δ.Σ. για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, και, εφόςον απαιτθκεί, για τθν εξειδίκευςθ και οριςτικοποίθςθ των όρων και τθσ
διαδικαςίασ τθσ μείωςθσ.
Αντίςτοιχα κα τροποποιθκοφν και τα άρκρα 5 και 27 του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, προκειμζνου να
απεικονίηουν τθν εν λόγω μεταβολι του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει τθν
τροποποίθςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 και τθν προςκικθ νζασ παρ. [42] ςτο άρκρο 27 του καταςτατικοφ τθσ
Τράπεηασ ωσ ακολοφκωσ:
«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
……………………………………..
3. Σιμερα, κατόπιν διαδοχικϊν εταιρικϊν πράξεων οι οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 27 του
παρόντοσ καταςτατικοφ «Ιςτορικι εξζλιξθ του μετοχικοφ κεφαλαίου», το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ
Τράπεηασ ανζρχεται ςτο ποςό του …………………………………..και …………. λεπτϊν (€ …………………………),
διαιροφμενο ςε ……………………………………………. (……………………) κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ ………… (€……) κακεμία».
«ΑΡΘΡΟ 27
ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
……………………………………………
42. Δυνάμει τθσ από ……11.2015 αποφάςεωσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ το μετοχικό κεφάλαιο
……………… κατά ποςό ……………………………………………………………. ευρϊ και ………………………………… λεπτϊν
(€……………………..) μετά τθν ………………………………………………………………….».

3ο Θζμα:
Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ 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 το υπόλοιπο ποςό

Ευρϊ 2,720 διςεκατομμφρια ςτο Δυςμενζσ ςενάριο του stress test τθσ πρόςφατθσ υνολικισ 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 υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ, 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.
Απαρτία: 1/5 μετοχικοφ κεφαλαίου

Πλειοψθφία: 50%+1 εκπροςωπουμζνων ψιφων

Το Δ.Σ. ειςθγείται τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι
ποςοφ Ευρϊ 4,933 διςεκατομμυρίων για τθν κάλυψθ κεφαλαιακϊν απαιτιςεων τθσ Τράπεηασ, όπωσ αυτζσ
προςδιορίςκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ECB) και ανακοινϊκθκαν ςτθν Τράπεηα τθν
30.10.2015 ςε ςυνζχεια τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ (Comprehensive
Assessment) που διενιργθςε ο Ενιαίοσ Εποπτικόσ Μθχανιςμόσ (Single Supervisory Mechanism –SSM). Οι
ανωτζρω αναφερόμενεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ αναμζνεται να απομειωκοφν, αφοφ λθφκοφν υπ’ όψιν οι
επιπρόςκετεσ ενζργειεσ ενίςχυςθσ κεφαλαίων, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Κεφαλαιακισ
Ενίςχυςθσ (Capital Plan) τθσ Τράπεηασ που υπεβλικθ προσ ζγκριςθ ςτθν ΕΚΤ ςε ςυνζχεια τθσ δθμοςίευςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ. Σθμειϊνεται ότι θ Συνολικι Αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τα
αποτελζςματα του Ελζγχου τθσ Ποιότθτασ των Στοιχείων του Ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ (Asset Quality Review
– AQR) και τθσ Άςκθςθσ Προςομοίωςθσ Ακραίων Καταςτάςεων (stress test) υπό το βαςικό (baseline) και
δυςμενζσ (adverse) ςενάριο, ςτα οποία ζχουν ςυνεκτιμθκεί οι ενζργειεσ ενίςχυςθσ κεφαλαίων του baseline
business plan που υπεβλικθ από τθν Τράπεηα ςτο πλαίςιο διενζργειασ του stress test. Εκ των ανωτζρω
ςυνολικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ποςό Ευρϊ 2,213 διςεκατομμφρια αντιςτοιχεί ςτισ κεφαλαιακζσ
ανάγκεσ που προκφπτουν για τθν Τράπεηα από τα αποτελζςματα του AQR και του βαςικοφ ςεναρίου του
stress test, το οποίο αναμζνεται ότι κα πρζπει να καλφψει θ Τράπεηα με ιδιωτικά μζςα ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 32 παρ. 3 περίπτωςθ δ’ υποπερίπτωςθ γγ) του ν. 4335/2015 (προλθπτικι
ανακεφαλαιοποίθςθ - precautionary recapitalisation).
Η προτεινόμενθ αφξθςθ τελεί υπό τθν προχπόκεςθ τθσ λιψθσ όλων των απαιτοφμενων εταιρικϊν, εποπτικϊν
και λοιπϊν εγκρίςεων και τθσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν προαπαιτοφμενων αποφάςεων των αρμόδιων εποπτικϊν
και κανονιςτικϊν αρχϊν, και κα πρζπει ςφμφωνα με τθν από 30.10.2015 επιςτολι τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ
Τράπεηασ να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν 11.12.2015.
Συγκεκριμζνα, προτείνεται θ 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, ςτο οποίο περιλαμβάνεται και το υπζρ το άρτιο ποςό, και θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ
προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων. Ο κακοριςμόσ του φψουσ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, του
αρικμοφ των νζων εκδοκθςόμενων κοινϊν μετοχϊν και τθσ τιμισ διάκεςθσ προτείνεται να γίνει από το Δ.Σ.
τθσ Τράπεηασ κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν.
3864/2010.
Η αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου προτείνεται να καλυφκεί με μετρθτά ι/και κεφαλαιοποίθςθ
υποχρεϊςεων ι/και ειςφορά ςε είδοσ με ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ιδιωτϊν επενδυτϊν,
λαμβανομζνων υπόψθ και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, και ιδίωσ:
 από τθν τρζχουςα Άςκθςθ Διαχείριςθσ Πακθτικοφ (Liability Management Exercise – LME) από τουσ
Κατόχουσ Αποδείξεων (Receiptholders), οι οποίοι κα επιλζξουν το Αντάλλαγμα ςε Μετοχζσ (Share
Consideration) ι το Ποςό Επαναπϊλθςθσ ςε Μετρθτά (Cash Resale Amount) ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο από 15.10.2015 Πλθροφοριακό Ζντυπο Ανταλλαγισ Τίτλων (Exchange Offer Memorandum)
τθσ Τράπεηασ. Η ςυμμετοχι των Κατόχων Αποδείξεων κα διενεργθκεί ςτο πλαίςιο τθσ από 15.10.2015
Προςφοράσ Ανταλλαγισ τθσ Τράπεηασ ι/και τθσ Υποχρεωτικισ Ανταλλαγισ από τουσ Υφιςτάμενουσ
Εκδότεσ (Existing Issuers) ςχετικά με i) τουσ εγγυθμζνουσ προνομιοφχουσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου άνευ
δικαιϊματοσ ςωρευτικοφ μερίςματοσ κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλουσ Σειράσ Α ςυνολικισ ονομαςτικισ
αξίασ €200.000.000 που εκδόκθκαν από τθν Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425), ii) τουσ

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ εξαγοράςιμουσ, κλιμακωτισ απόδοςθσ κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλουσ, λιξθσ
2016 ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €400.000.000 που εκδόκθκαν από τθν Piraeus Group Finance PLC
(XS0261785504), και iii) τουσ τίτλουσ κφριου χρζουσ που εκδόκθκαν από τθν Piraeus Group Finance PLC
ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €500.000.000 5,00% λιξθσ 2017 (XS1048577529); ι/και
 με ιδιωτικι τοποκζτθςθ (χωρίσ δθμόςια προςφορά κατά τθν ζννοια του ν. 3401/2005 και τθσ Οδθγίασ
2003/71/ΕΚ) ςε ειδικοφσ επενδυτζσ κατά τθν ζννοια του ν. 3401/2005 και τθσ Οδθγίασ 2003/71/ΕΚ, ςε
άλλουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων, τυχόν “qualified institutional buyers” ςτισ Η.Π.Α. και
ειδικϊν κεςμικϊν επενδυτϊν ωσ “anchor investors”) ςφμφωνα με και υπό τισ προχποκζςεισ των οικείων
διατάξεων τθσ νομοκεςίασ τθσ οικείασ δικαιοδοςίασ, και άλλουσ κατάλλθλουσ επενδυτζσ, οι οποίοι
πλθροφν τισ προχποκζςεισ και κριτιρια εξαίρεςθσ τθσ Οδθγίασ 2003/71/ΕΚ ι αντίςτοιχα κριτιρια
εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ενθμερωτικοφ δελτίου ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ. Η ιδιωτικι
τοποκζτθςθ προτείνεται να διενεργθκεί με τθ διαδικαςία βιβλίου προςφορϊν (book building), θ οποία κα
διοργανωκεί από ςχιμα διεκνϊν οίκων, και ςτθν οποία κα ζχει πρόςβαςθ ο ανεξάρτθτοσ
χρθματοοικονομικόσ ςφμβουλοσ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 7
του ν. 3864/2010. Η διαδικαςία του βιβλίου προςφορϊν κα αποτελζςει, επίςθσ, τθ βάςθ του
προςδιοριςμοφ από το Δ.Σ. τθσ τιμισ διάκεςθσ των νζων μετοχϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του
άρκρου 7 του ν. 3864/2010; ι/και
 λόγω τυχόν υποχρεωτικισ μετατροπισ απαιτιςεων τρίτων ζναντι τθσ Τράπεηασ ςε κοινζσ μετοχζσ, ςε
α
περίπτωςθ υποχρεωτικισ εφαρμογισ των μζτρων του άρκρου 6 του ν. 3684/2010 ςφμφωνα με τουσ
ειδικότερουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο του ν. 3864/2010 και τθν κατ’
εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκθςόμενθσ Πράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου ι αντίςτοιχων μζτρων του ν.
4335/2015; ι/και
 από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, κατόπιν τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ του
Ταμείου ςφμφωνα με τα άρκρα 6 ζωσ 7 του ν. 3864/2010, με τθν ειςφορά ομολόγων εκδόςεωσ του
Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στακερότθτασ ( ESM) για το τυχόν ποςό τθσ αφξθςθσ που δεν καλυφκεί κατά τα
παραπάνω και ζωσ του φψουσ τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ, το οποίο κα προςδιοριςκεί ςφμφωνα με το ν.
3864/2010 και τθν ΠΥΣ 36/02.11.2015 ότι πρζπει να καλυφκεί από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ μζςω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ.
Σε περίπτωςθ που, μετά τθν τυχόν ςυμμετοχι του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςτθν αφξθςθ
του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά τα ανωτζρω, τα αντλθκζντα μζςω τθσ αφξθςθσ κεφάλαια υπολείπονται του
ποςοφ των Ευρϊ 4,933 διςεκατομμυρίων, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ κα αυξθκεί ζωσ το τελικό ποςό
α
κάλυψθσ τθσ αφξθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του κ.ν. 2190/1920.
Προκειμζνου να διευκολυνκοφν και επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου
προτείνεται να εξουςιοδοτθκεί το Δ.Σ. για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςχετικά με
τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ Ευρϊ 4,933
διςεκατομμυρίων, και τθν εξειδίκευςθ τθσ δομισ και τθν οριςτικοποίθςθ των λοιπϊν όρων τθσ αφξθςθσ (ρθτά
περιλαμβανομζνθσ τθσ εξουςίασ του Δ.Σ. να αποφαςίηει αποκλίςεισ των όρων και τθσ δομισ τθσ αφξθςθσ από
τα ανωτζρω, εκτόσ του μζγιςτου φψουσ των προσ άντλθςθ κεφαλαίων, προσ το ςκοπό μεγιςτοποίθςθσ τθσ
ςυμμετοχισ των ιδιωτϊν επενδυτϊν ςτθν άντλθςθ κεφαλαίων), όπωσ ιδίωσ τα επιμζρουσ τμιματα τθσ δομισ
τθσ αφξθςθσ και τθν κατανομι των νζων μετοχϊν ςε αυτά, το τελικό ποςό τθσ αφξθςθσ, τθν τιμι διάκεςθσ και
τον αρικμό των εκδοκθςόμενων νζων μετοχϊν.
Αναφορικά με τθν προτεινόμενθ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων ςθμειϊνεται
ότι το Δ.Σ. κρίνει τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ επιβεβλθμζνθ υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ,
κακϊσ:
-

κα επιτρζψει τθν επίςπευςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν για τθν κατά το δυνατόν ταχεία ολοκλιρωςθ τθσ
αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο πλαίςιο του προςφάτωσ ριηικϊσ τροποποιθκζντοσ νομικοφ
πλαιςίου ανακεφαλαιοποίθςθσ και εντόσ τθσ ανελαςτικισ προκεςμίασ που κζτουν οι εποπτικζσ αρχζσ,
προςδίδοντασ ταυτόχρονα το μζγιςτο δυνατό βακμό ευελιξίασ ςτθν Τράπεηα,

-

κα διευκολφνει τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ των νζων μετοχϊν με βάςθ τισ προςφορζσ των
επενδυτϊν ςε βιβλίο προςφορϊν με διαφανι, ταχφ και ανταγωνιςτικό τρόπο, ςφμφωνα και με ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010,

-

κα επιτρζψει ςτθν Τράπεηα να εκμεταλλευκεί το υφιςτάμενο επενδυτικό ενδιαφζρον αξιοποιϊντασ τθν
επενδυτικι ςυγκυρία χωρίσ κακυςτεριςεισ,

-

κα διαςφαλίςει τθν είςοδο ςθμαντικϊν ποςϊν ιδιωτικϊν κεφαλαίων ςτθν αφξθςθ και τθν ςυνακόλουκθ
αποφυγι επιβολισ ςτθν Τράπεηα μζτρων εξυγίανςθσ του ν. 4335/2015,

-

κα επιτρζψει τθ διεφρυνςθ τθσ ιδιωτικισ μετοχικισ βάςθσ με ςυνακόλουκθ αφξθςθ τθσ διαςποράσ και
εμπορευςιμότθτασ (free float) τθσ μετοχισ.

Συνεπεία τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά τα ανωτζρω κα τροποποιθκοφν τα άρκρα 5 και 27 του
καταςτατικοφ. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει τθν τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 και τθν προςκικθ νζασ
παρ. [43] ςτο άρκρο 27 του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ ωσ ακολοφκωσ:
«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
……………………………………..
3. Σιμερα, κατόπιν διαδοχικϊν εταιρικϊν πράξεων οι οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 27 του
παρόντοσ καταςτατικοφ «Ιςτορικι εξζλιξθ του μετοχικοφ κεφαλαίου», το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ
Τράπεηασ ανζρχεται ςτο ποςό του …………………………………..και …………. λεπτϊν (€ …………………………),
διαιροφμενο ςε ……………………………………………. (……………………) κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ ………… (€……) κακεμία».
«ΑΡΘΡΟ 27
ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
……………………………………………
43. Δυνάμει τθσ από ……11.2015 αποφάςεωσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ το μετοχικό κεφάλαιο
……………… κατά ποςό ……………………………………………………………. ευρϊ και ………………………………… λεπτϊν
(€……………………..) μετά τθν ………………………………………………………………….».

4ο Θζμα:
Ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (Contingent Convertible Securities)
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010 και τθσ ΠΤ 36/02.11.2015 ζωσ ποςοφ Ευρϊ 2,040
διςεκατομμυρίων (δθλαδι το 75% τθσ διαφοράσ μεταξφ του Δυςμενοφσ και του Βαςικοφ εναρίου του
stress test) προσ κάλυψθ αποκλειςτικά από το Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ. Παροχι ςχετικϊν
εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ για τον κακοριςμό του φψουσ και των λοιπϊν
όρων του ομολογιακοφ δανείου εντόσ του πλαιςίου τθσ ΠΤ 36/02.11.2015.
Απαρτία: 1/5 μετοχικοφ κεφαλαίου

Πλειοψθφία: 50%+1 εκπροςωπουμζνων ψιφων

Το Δ.Σ. προτείνει, ςε περίπτωςθ που τα αντλθκζντα μζςω τθσ αφξθςθσ κεφάλαια υπολείπονται του ποςοφ των
Ευρϊ 4,933 διςεκατομμυρίων, τθν 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 προσ κάλυψθ αποκλειςτικά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ. Το ανωτζρω ςυνολικό ανϊτατο ποςό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 75% τθσ διαφοράσ μεταξφ των
κεφαλαιακϊν αναγκϊν που προκφπτουν για τθν Τράπεηα από τα αποτελζςματα του δυςμενοφσ ςεναρίου του
stress test (4,933 διςεκατομμφρια) και των κεφαλαιακϊν αναγκϊν που προκφπτουν για τθν Τράπεηα από τα
αποτελζςματα του βαςικοφ ςεναρίου του stress test (2,213 διςεκατομμφρια). Το τελικό φψοσ του
ομολογιακοφ δανείου κα είναι ίςο με το 75% του ποςοφ που κα καλυφκεί από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ, όπωσ αυτό προςδιοριςκεί ςφμφωνα με το ν. 3864/2010 και τθν ΠΥΣ 36/02.11.2015 αναφορικά

με τθν κατανομι τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που τυχόν κα παραςχεκεί από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ
Στακερότθτασ μεταξφ κοινϊν μετοχϊν και υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν. Η κάλυψθ των υπό αίρεςθ
μετατρζψιμων ομολογιϊν αποκλειςτικά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, χωρίσ δικαίωμα
ςυμμετοχισ των παλαιϊν μετόχων, επιβάλλεται από τθ φφςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ωσ άνω ομολογιακοφ
δανείου, κακϊσ και τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ που το διζπουν, κακϊσ τα ομόλογα αυτά
μποροφν να αναγνωριςτοφν ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια τθσ Τράπεηασ μόνον εάν κατζχονται από το Δθμόςιο ι
άλλθ δθμόςια οντότθτα (άρκρο 31 Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 575/2013 - CRR).
Στο πλαίςιο των ανωτζρω προτείνεται να εξουςιοδοτθκεί το Δ.Σ. για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και τον κακοριςμό του τελικοφ φψουσ και των λοιπϊν όρων του ομολογιακοφ δανείου
εντόσ του πλαιςίου τθσ ΠΥΣ 36/02.11.2015.

5ο Θζμα:
Παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ και
α
να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 13 παρ. 1 και 3 παρ. 1
του κ.ν. 2190/1920
Απαρτία: 2/3 μετοχικοφ κεφαλαίου

Πλειοψθφία: 2/3 εκπροςωπουμζνων ψιφων

Το Δ.Σ. ειςθγείται τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο να
αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων ζωσ ποςοφ Ευρϊ ενόσ
διςεκατομμυρίου (1.000.000.000) και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των άρκρων 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με ςκοπό να διευκολφνει τθν ταχφτερθ
δυνατι άντλθςθ κεφαλαίων από τθν Τράπεηα ςτο μζλλον, εφόςον απαιτθκεί, ιδίωσ ενόψει πλθρωμισ τόκων ι
/ και αποπλθρωμισ εν όλω ι εν μζρει τυχόν καλυφκζντων από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ
υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν κατά τα ανωτζρω.

6ο Θζμα:
Διάφορεσ ανακοινϊςεισ
Στο κζμα αυτό περιλαμβάνονται ανακοινϊςεισ για ηθτιματα, τα οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο επικυμεί να
γνωςτοποιιςει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, αλλά δεν απαιτοφν ψθφοφορία οφτε λιψθ απόφαςθσ (ενδεικτικά,
ανακοίνωςθ για τυχόν παραιτιςεισ ι αντικαταςτάςεισ μελϊν του Δ.Σ. ςφμφωνα με το νόμο και το
καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, πορεία εργαςιϊν τθσ από τθν αρχι του οικονομικοφ ζτουσ).

