EKTAKTH ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΘΑΡΝΣΩΛ ΘΝΗΛΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ
ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ.
Γεπηέξα 21 Ιαλνπαξίνπ 2013, ώξα 10:00
Aίζνπζα “Pacific” ηνπ Ξελνδνρείνπ “NJV Athens Plaza” (Βαζ. Γεσξγίνπ Α’ αξ. 2, Αζήλα)

ΠΣΝΙΗΑ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗ ΡΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ ΡΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (Γ.Σ.) πξνζθαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Δ γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ:
1ο Θέμα
Έκδοζε ςπό αίπεζε μεηαηπέτιμος ομολογιακού δανείος μέσπι ποζού 2 διζ. εςπώ,
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Λ.3864/2010, όπυρ ιζσύει, και ηερ Ξπάξερ ποςπγικού
Πςμβοςλίος 38/9.11.2012 (ΦΔΘ Α’ 223/2012). Ξαποσή ζσεηικών εξοςζιοδοηήζευν ζηο
Γιοικεηικό Πςμβούλιο ηερ Ρπάπεδαρ.
Απαξηία ΔΓΣ: 2/3 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
1ε Δπαλαιεπηηθή: 1/2 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
2ε Δπαλαιεπηηθή: 1/5 κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πιεηνςεθία: 2/3 εθπξ/κέλσλ ςήθσλ

Τν Γ.Σ. εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ππό αίξεζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ κέρξη πνζνύ 2 δηζ.
επξώ κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο παιαηώλ κεηόρσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3864/2010 όπσο ηζρύεη θαη ηεο Πξάμεο Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ 38/9.11.2012 (ΦΔΚ Α’
223/2012). Τν ελ ιόγσ ππό αίξεζε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθό δάλεην ζα θαιπθζεί από ην Διιεληθό
Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΦΣ) ζην πιαίζην ησλ πην πάλσ αλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ
θαη κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Π.Υ.Σ. 38/2012. Δηδηθόηεξα, νη ππό αίξεζε
κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο ζα εθδνζνύλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη ζα είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο ,
εθηόο εάλ εμαγνξαζηνύλ ή κεηαηξαπνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Υ.Σ.
38/2012.
Τν ππό αίξεζε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθό δάλεην ζα πξνζκεηξάηαη ζηα θύξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθώλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier 1) ηεο Τξάπεδαο θαη ηα θαζαξά έζνδα ηεο έθδνζήο ηνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δείθηε θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηα
επίπεδα πνπ νξίδνληαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Αξρήο Τξαπεδώλ. Υπελζπκίδεηαη όηη ηα θύξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Τξάπεδαο
επεξεάζζεθαλ θαηαιπηηθά από ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI θαηά ην 2011, όπσο ίζρπζε γεληθά γηα ηηο
κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηεζεί δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο κε ηε
ζπκβνιή ηνπ ΤΦΣ. Σην πιαίζην απηό ε Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη ήδε ιάβεη από ην ΤΦΣ πξνθαηαβνιέο
ύςνπο 6,25 δηζ επξώ, θαζώο θαη Βεβαίσζε Γέζκεπζεο ύςνπο 1,1 δηζ επξώ θαη 0,5 δηζ επξώ γηα ηελ
ATEbank κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2012.
Η ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ηνπ ππό αίξεζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ νξίζηεθε από ηελ
Τξάπεδα σο ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πνζνύ ησλ ζπλνιηθώλ
θεθαιαηαθώλ αλαγθώλ ηεο, όπσο απηό νξίζζεθε από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο (7,3 δηζ. επξώ) θαη
ηνπ πνζνύ πνπ νξίδεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζύκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε (αα) ηεο
πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Π.Υ.Σ. 38/2012.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζα θιεζεί επίζεο λα παξάζρεη ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζην Γ.Σ. ηεο Τξάπεδαο,
πξνο ην ζθνπό ηεο νινθιήξσζεο ηεο έθδνζεο.
2ο Θέμα
Γιάθοπερ ανακοινώζειρ.
Σην ζέκα απηό πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο αλαθνηλώζεηο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Σπλέιεπζε, αιιά δελ απαηηνύλ ςεθνθνξία νύηε ιήςε
απόθαζεο.
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