
Αποφάςεισ Τακτικήσ Γενικήσ Συνέλευςησ 
 
 
 
Σασ γνωςτοποιοφμε ότι ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 26.05.2016 και ϊρα 10:00 παρζςτθςαν μζτοχοι εκπροςωποφντεσ 
6.849.627.702 μετοχζσ επί 8.695.423.999 μετοχϊν ιτοι ποςοςτό 78,77% επί του δυνάμενου 
να ψθφίηει για τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ ποςοςτοφ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Η 
Γενικι Συνζλευςθ: 
 
1. - Ενέκρινε τισ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 

01.01.2015-31.12.2015 (ςυντεταγμζνεσ κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαηί με τισ ςχετικζσ 
Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν. 

  
 - Ενέκρινε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τον πίνακα διανομισ, που ςυντάχκθκαν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ζχουν καταχωρθκεί 
με θμερομθνία 31.12.2015 ςτο Βιβλίο Απογραφϊν και Ιςολογιςμοφ τθσ Τράπεηασ και  

 
 - Αποφάςιςε τθ μθ διανομι μερίςματοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

(άρκρο 10 του Ν. 3864/2010), για τα πιςτωτικά ιδρφματα ςτα οποία ςυμμετζχει το 
Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ.  

 
2. Ενέκρινε τθν απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν 

Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν χριςθ 01.01.2015-31.12.2015. 
 
3. Διόριςε ωσ εξωτερικό ελεγκτι για τον τακτικό ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων 

τθσ χριςθσ 2016 τθν ελεγκτικι εταιρία PriceWaterhouseCoopers.  
 
4. Ενέκρινε τισ αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για το 

ζτοσ 2015. 
 

5. Ζλαβε γνώςη τθσ από 20.01.2016 παραίτθςθσ του κ. Άνκιμου Θωμόπουλου, 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και CEO, τθσ κατά τθν από 27.01.2016 ςυνεδρίαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου παραίτθςθσ των κ.κ. Στυλιανοφ Γκολζμθ και Νικόλαου 
Χριςτοδουλάκθ κακϊσ και τθσ ςε αντικατάςταςθ των παραιτθκζντων μελϊν εκλογισ 
των κ.κ. David Hexter, ωσ Ανεξάρτθτου Μθ Εκτελεςτικό Μζλουσ ΔΣ, Alexander Blades, 
ωσ Μθ Εκτελεςτικοφ Μζλουσ ΔΣ και Andreas Schultheis, ωσ Μθ Εκτελεςτικοφ Μζλουσ 
ΔΣ . Επίςθσ, ζλαβε γνϊςθ τθσ από 20.04.2016 παραίτθςθσ του κ. Andreas Schultheis. 

 
6. Ενέκρινε τθν παροχι αδείασ κατϋ άρκρο 23 ΚΝ 2190/1920 ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και ςτουσ Διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των 
ςυνδεδεμζνων με τθν Τράπεηα εταιρειϊν. 

 


