
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς  ανακοινώνει  τα ακόλουθα:  
 
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας  την 
28.06.2019, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι 
εκπροσωπούντες 255.203.198 μετοχές επί συνόλου 436.659.164  μετοχών και ειδικότερα α) 
μέτοχοι εκπροσωπούντες  253.161.131 μετοχές ήτοι ποσοστό 58,25%  επί του ποσοστού του 
μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να ψηφίζει για τα θέματα με α/α 1 έως και 6 της Ημερήσιας 
Διάταξης και β) μέτοχοι εκπροσωπούντες  255.203.198  μετοχές ήτοι ποσοστό 58,44%  επί του 
ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να ψηφίζει για τα θέματα με α/α 7 και 8 της 
Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, στον υπολογισμό 
των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
28.06.2019, δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις  μετοχές που ανέλαβε το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β’ 
Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2013  αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας, με εξαίρεση  τις αποφάσεις επί των θεμάτων 7 και 8 της Ημερήσιας Διάταξης, για τις 
οποίες σύμφωνα με το νόμο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκεί πλήρως τα 
δικαιώματα ψήφου που κατέχει. 
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 
2019, είχαν ως εξής:  
 
 

Για το 1ο θέμα:  Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) 
της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή         

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  252.225.954  (58,03% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 1o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ: 252.225.954  (100,00% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:         0  (0,00% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:     935.177  μετοχές 

 
 

Για το 2ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018-
31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη 
χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018         

 



 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  252.112.954  (58,01% επί του 
δυνάμενου να ψηφίζει, στο 2o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ: 252.059.666  (99,98% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:  53.288 (0,02% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:   1.048.177  μετοχές 
 
 

Για το 3ο  θέμα: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική 
χρήση 01.01.2019-21.12.2019 

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 253.039.130 (58,22% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  252.985.842 (99,98% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:       53.288 (0,02% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:   122.001 μετοχές 
 
 

Για το 4ο θέμα: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018           

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 253.039.114 (58,22% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  249.832.423 (98,73% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      3.206.691 (1,27% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:    122.017 μετοχές 
 
 

Για το 5ο θέμα:  Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών 
έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας           

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 253.039.130 (58,22% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 5o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  249.905.844 (98,76% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:        3.133.286   (1,24% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:     122.001 μετοχές 
 
 



Για το 6ο  θέμα:  Παροχή άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας  

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 253.039.130 (58,22% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 6o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  249.645.531 (98,66% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      3.393.599 (1,34% των ψηφισάντων) 

  
 Αριθμός Αποχής:    122.001 μετοχές 
 
 

Για το 7ο  θέμα:  Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, 
κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου            

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 255.081.197 (58,42% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 7o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  246.018.427 (96,45% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      9.062.770 (3,55% των ψηφισάντων) 

  
 Αριθμός Αποχής:    122.001 μετοχές 
 
 

Για το 8ο  θέμα:  Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Τράπεζας            

 
 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 255.081.197 (58,42% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 8o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  251.947.911 (98,77% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      3.133.286 (1,23% των ψηφισάντων) 

  
 Αριθμός Αποχής:    122.001 μετοχές 
 
 

Για το 9ο  θέμα:  Διάφορες ανακοινώσεις            

 
Αφορά θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία. 
 
 
 
 

 


