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ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04) 
 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στην Αθήνα, στην 
αίθουσα “Grand Ballroom” του Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ.1, Αθήνα) 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 

- 31.12.2010, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
και έγκριση διάθεσης κερδών. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. 

3. ∆ιορισµός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωµατικού) για την εταιρική χρήση 
01.01.2011 - 31.12.2011. 

4. Έγκριση καταβολής αµοιβών και αποζηµιώσεων έτους 2010 και προέγκριση καταβολής αµοιβών 
έτους 2011 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
στους ∆ιευθυντές της Τράπεζας να µετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεµένων (κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών. 

6. Αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ µε  
ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών µετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 
285.831.641 (reverse split). Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού. 

7. Εναρµόνιση του άρθρου 19 του καταστατικού της Τράπεζας µε το άρθρο 28α παρ. 3 εδ. 2 
κ.ν.2190/1920 σχετικά µε την κοινοποίηση διορισµού αντιπροσώπου µετόχου σε γενική 
συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα. 

8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 
 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι 
εγγεγραµµένοι κατά την έναρξη της 15.05.2011 (ήτοι κατά το κλείσιµο της συνεδρίασης της 
13.05.2011) στο αρχείο µετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» 
(ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσµευση των µετοχών τους.   
  
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση µέσω πληρεξουσίου 
οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιµη στα 
καταστήµατα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr, στο Τµήµα Μετοχολογίου, 
Κοραή 3 Αθήνα 105 64 (1ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της 
κάθε Γενικής Συνέλευσης. 
 
Σε σχέση µε την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής 
δικαιώµατα:  
 
(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα 
πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέµατα. Η 
αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση. 
 
(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά 
(7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
να θέσει στη διάθεση των µετόχων µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 



  

(www.piraeusbank.gr), τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
σχέδια απόφασης για τα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια 
διάταξη.  
 
(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση, µπορούν να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει στη Γενική 
Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο µέτρο 
που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
(∆) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει στη 
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της Τράπεζας. 
 
Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι διαθέσιµες στα καταστήµατα της 
Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr. 
 

 
Αθήνα,  18 Απριλίου 2011 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


