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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 
Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04) 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 23.05.2018 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η 
Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» 
του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 64 Αθήνα).  

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 
2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Golden Room» του Ξενοδοχείου 
«Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 64 Αθήνα). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 
31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2018 
- 31.12.2018 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών 
έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους 
Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του 
άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών 

7. Διάφορες ανακοινώσεις 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018 (ΤΓΣ) 
έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι 
που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων 
μετοχών της Τράπεζας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), 
που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τηρείται στα «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης 
Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), την 24.06.2018, 
ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της 
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (Ημερομηνία 
Καταγραφής). 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στη 
συνεδρίαση της ΤΓΣ, στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
την 10η Ιουλίου 2018 (Α’ Επαναληπτική) θα έχουν δικαίωμα να 
λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι 
εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω αρχείο κατά την έναρξη της 
06.07.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής Α’ Επαναληπτικής).  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν θα εκδοθεί, σύμφωνα με 
το νόμο, νεότερη πρόσκληση. 
 
Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και την 
Ημερομηνία Καταγραφής Α’ Επαναληπτικής αποδεικνύεται 
μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Τράπεζας  με τα 
αρχεία του Σ.Α.Τ. 
 
Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου στην ΤΓΣ ή την Α’ Επαναληπτική μόνον όποιος 
φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη 
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν 
λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από 
άδειά της.   
 
Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν 
προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου  ούτε 
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία 
Καταγραφής ή και την Ημερομηνία Καταγραφής Α’ 
Επαναληπτικής και την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής 
Συνέλευσης (Τακτική ή Α’ Επαναληπτική).   
 
Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα 
συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς 
τη φυσική παρουσία των Μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών 
στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
συμμετοχής των Μετόχων στη ψηφοφορία. 
 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ο Μέτοχος που δικαιούται να συμμετέχει στην ΤΓΣ, δύναται να 
ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε 
Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 
Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες 
εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, 
ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον συγκεκριμένο Μέτοχο 
να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που 
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την 
Τ.Γ.Σ ή την Επαναληπτική. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για 
κάθε Μέτοχο. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο 
για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις 
λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.  
 
Ο διορισμός ή και τυχόν ανάκληση αντιπροσώπου του 
Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται, όπως ακριβώς 
περιγράφεται  κατωτέρω τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της 
συνέλευσης.  
 
Έντυπο Εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου καθώς 
και Έντυπο Ανάκλησης αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στα 
καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα  
http://www.piraeusbankgroup.com και στο Τμήμα 
Μετοχολογίου της Τράπεζας (Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 - 
1ος όροφος). 
 
Το Έντυπο Εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου ή 
αντιστοίχως το Έντυπο Ανάκλησης αντιπροσώπου, 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πρέπει να κατατεθεί  μέχρι 
και την 27η Ιουνίου 2018 σε κάθε κατάστημα της Τράπεζας ή 
στο Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας (Μητροπόλεως 9, 
Αθήνα 105 57 - 1ος όροφος). Επιπλέον, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Τράπεζας, 
οι Μέτοχοι μπορούν εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, ήτοι 
μέχρι την 27η Ιουνίου 2018, να αποστείλουν τα ανωτέρω 
Έντυπα στο Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας  
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
ZapantiM@piraeusbank.gr. 
 
Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος έχει ορισθεί μόνο για την 
ΤΓΣ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Εντύπου 
Εξουσιοδότησης για τον διορισμό αντιπροσώπου καθώς και 
του Εντύπου Ανάκλησης αντιπροσώπου στην τυχόν Α’ 
Επαναληπτική ορίζεται η 8η Ιουλίου 2018. 
 
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί 
τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την 
υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στις εκ του 
νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.    
 

http://www.piraeusbankgroup.com/
mailto:ZapantiM@piraeusbank.gr
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Επισημαίνεται ότι ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της ΤΓΣ ή της Α’ Επαναληπτικής, κάθε 
συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους 
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο 
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
αντιπροσωπευομένου Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων 
μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 
της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, 
γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 
που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, 
δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Στο πλαίσιο της διενέργειας της ΤΓΣ οι Μέτοχοι της Τράπεζας 
έχουν, μεταξύ άλλων, τα  ακόλουθα δικαιώματα: 
 
(i) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με 
αίτησή τους, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να 
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΤΓΣ, πρόσθετα 
θέματα, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της ΤΓΣ. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να 
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και 
την 14η Ιουνίου 2018. 

(ii) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με 
αίτησή τους, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να 
θέσει στη διάθεση των μετόχων  
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(http://www.piraeusbankgroup.com), τουλάχιστον έξι (6) 
ημέρες πριν την ημερομηνία της ΤΓΣ, σχέδια αποφάσεων 
για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η συγκεκριμένη αίτηση 
πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το 
αργότερο μέχρι και την 23η Ιουνίου 2018.  

(iii) Με αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο να παράσχει στην ΤΓΣ, τις αιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την 
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την 
ημερομηνία της ΤΓΣ. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να 
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και 
την 24η Ιουνίου 2018. 

(iv) Κατόπιν αίτησης των Μετόχων που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να ανακοινώσει στην ΤΓΣ, τουλάχιστον πέντε 
(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, τα ποσά που 
κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της 
Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα 
αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με 
αυτούς. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 24η 
Ιουνίου 2018. 

(v) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με 
αίτησή τους, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να 
παράσχει στην ΤΓΣ, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία της ΤΓΣ, πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Τράπεζας. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 24η 
Ιουνίου 2018. 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω 
δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
http://www.piraeusbankgroup.com.  
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που 
πρόκειται να υποβληθούν στην ΤΓΣ, τα σχέδια των αποφάσεων  
και οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για 
κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα εξουσιοδότησης 
για το διορισμό αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες του 
άρθρου 27 παρ. 3 του  κ.ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
http://www.piraeusbankgroup.com και είναι διαθέσιμα προς 
τους μετόχους στα καταστήματα της Τράπεζας.  

 
 
 
 
 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

http://www.piraeusbankgroup.com/
http://www.piraeusbankgroup.com/
http://www.piraeusbankgroup.com/

