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Σχέδιο Απόφασης/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου  

επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της  

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  

 

 

1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής 

Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ». 

   Απαιτούμενη απαρτία:        1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά 
δικαιώματος ψήφου, μετοχών  

 

 
    Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 

 
50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας 
(παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

 

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

(«ΕΤΕ» ή  « η Τράπεζα»), το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 

Δεκεμβρίου 2015 και παρατάθηκε στις 10 Μαΐου 2019, βάσει δεσμεύσεων που 

ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 

χορήγηση Κρατικής ενίσχυσης στην Τράπεζα, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής 

της, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική αποεπένδυση  της Τράπεζας από τις 

ασφαλιστικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Για την διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 80% από το συνολικό μερίδιο συμμετοχής 

της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της  Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. («η Εθνική 

Ασφαλιστική»), που ανέρχεται σε ποσοστό 100%, διεξήχθη  διεθνής διαγωνιστική 

διαδικασία  με στόχο την επίτευξη της επωφελέστερης έκβασης για την Τράπεζα και 

τους μετόχους της. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη με την 

εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποεπενδύσεων της Τράπεζας. 

Χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία 

στον επιτυχημένο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρόμοιων διεθνών συναλλαγών 

παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες  στην Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 
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Η διαδικασία περιλάμβανε τη διερεύνηση του  προκαταρκτικού ενδιαφέροντος  

πιθανών επενδυτών, την υποβολή Μη Δεσμευτικών Προσφορών με βάση το 

Πληροφοριακό Δελτίο, οικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας 

της Εθνικής Ασφαλιστικής (due diligence) από τους επιλεγμένους πιθανούς επενδυτές 

και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Όλες οι ενέργειες έλαβαν χώρα από τον 

Οκτώβριο του 2019 έως τις 5 Μαρτίου 2020. Εν συνεχεία, υποβλήθηκε μόνο μία 

Δεσμευτική Προσφορά, από την CVC Capital Partners («η CVC»). 

 

Κατά τους επόμενους μήνες, η Εθνική Ασφαλιστική, εν όψει των επιπτώσεων της 

κρίσης που επέφερε η πανδημία, προέβη σε προσαρμογή του επιχειρησιακού της 

σχεδίου. Μετά από επισκόπηση του επικαιροποιημένου υλικού για το οποίο διεξήχθη 

έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence), καθώς και του αναθεωρημένου 

Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβλήθηκε από την ΕΤΕ, η CVC υπέβαλε αναθεωρημένη 

δεσμευτική προσφορά στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η CVC πραγματοποίησε 

επιπρόσθετο επιβεβαιωτικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ενώ παράλληλα η ΕΤΕ και η 

CVC διαπραγματεύτηκαν τους βασικούς όρους των Εγγράφων της Συναλλαγής. 

 

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων επί των Εγγράφων της Συναλλαγής, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2021 

ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90.01% της συμμετοχής της Τράπεζας  στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του 

συνόλου των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής που ανήκουν στην Τράπεζα στη 

νεοσύστατη θυγατρική της CVC,  Ethniki Holdings S.à.r.l. («ο Αγοραστής») και της 

αγοράς από την Τράπεζα  ποσοστού 9,99% στο  μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, 

σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγράφων 

συναλλαγής («η Συναλλαγή»), που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του Αγοραστή 

(«SPA»),  

 τη σύμβαση που θα διέπει τη μελλοντική σχέση της Εθνικής Τράπεζας και μιας 

θυγατρικής της  CVC ως μετόχων του Αγοραστή (και έμμεσα της Εθνικής 

Ασφαλιστικής) («Σύμβαση Μετόχων»),  

 μία 15ετή σύμβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής 

Ασφαλιστικής από την Τράπεζα σε αποκλειστική βάση («Σύμβαση 

τραπεζοασφαλιστκών προϊόντων»),  

 ορισμένα άλλα έγγραφα συναλλαγών, ήτοι τέσσερις (4) Υποσχετικές Επιστολές 

Δέσμευσης («Equity Commitment Letters» / «ECLs»), μια Σύμβαση Σύστασης 

Ενεχύρου  επί των μετοχών του Αγοραστή, μια Σύμβαση Δανείου μειωμένης 

εξασφάλισης («Tier 2») έως 125 εκατ. με την Εθνική Ασφαλιστική, τη 

Σύμβαση Πιστωθέντος Τιμήματος έναντι της απόκτησης από την Τράπεζα 

ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή και 

 άλλα συναφή έγγραφα με τη συναλλαγή, 

καθώς και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων  (όλα τα ανωτέρω έγγραφα  

αναφερόμενα ως « Έγγραφα  Συναλλαγής»).  

 

Η συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για τη 

Συναλλαγή έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010, όπως έχει 
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τροποποιηθεί  και ισχύει και τους όρους της από 3 Δεκεμβρίου 2015 Συμφωνίας 

Πλαισίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.  

 

Οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών είναι οι 

εξής: 

 Τίμημα: Το ονομαστικό τίμημα για την αγορά του 100% των μετοχών της 

Εθνικής Ασφαλστικής ανέρχεται μέχρι το ποσό των €505 εκατ.και 

περιλαμβάνει: (i) ένα τίμημα αγοράς άνευ αιρέσεως € 385 εκ. υποκείμενο σε 

αναπροσαρμογές («το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως»), και (ii)  ένα  τίμημα 

υπό αίρεση (“earn-out”) μέχρι  € 120εκ., που τελεί υπό την αίρεση της 

επίτευξης συγκεκριμένων στόχων απόδοσης από την πώληση 

τραπεζοασφαλισικών προϊόντων από τη Τράπεζα από το 2022 έως το 2026  

(με τα τελευταία €30 εκ. να τελούν υπό την αίρεση  ότι θα έχει επιτευχθεί από 

τα CVC funds η απόδοση που στοχεύoυν με την επένδυσή τους) («το Τίμημα 

Υπό Αίρεση», «the Earn-out»). Το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως περιλαμβάνει 

ποσό €125 εκατ. υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, το οποίο θα καταβληθεί  

πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση  της συναλλαγής («Αναβαλλόμενο Τίμημα 

Αγοράς» ή «ΑΤΑ»). Το αρχικό μέρος από το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρεσέως 

υπόκειται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιμων 

Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση 

της Συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με 

τους στόχους, που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής 

Ασφαλιστικής. Εάν η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, όσον αφορά το Τίμημα Υπό 

Αίρεση (Earn out), θα γίνει αναλογική καταβολή  του ποσού που θα έχει 

προκύψει μέχρι την ημερομηνία αποεπένδυσης   της CVC, αμέσως μετά την 

αποεπένδυση και  τυχόν υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την  αποεπένδυση  

μπορεί να είναι πληρωτέο στο πλαίσιο της Σύμβασης Τραπεζοασφαλιστικών 

Προϊόντων  είτε από την Εθνική Ασφαλιστική προς την Τράπεζα με τη μορφή 

επιπρόσθετων έκτακτων προμηθειών είτε από την Τράπεζα προς την Εθνική 

Ασφαλιστική. Όσον αφορά το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς, είτε η CVC θα 

καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό αμέσως μετά την έξοδό της είτε θα χορηγήσει 

στην Τράπεζα   εγγύηση, που θα εγγυάται την καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Κατά την 

ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού 

κεφαλαίου του Αγοραστή. 

 Όροι αναγκαίοι για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής: η ολοκλήρωση της 

Συναλλαγής προϋποθέτει την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων, 

περιλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) των διοικητικών εγκρίσεων/συναινέσεων 

από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές ή/και εθνικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, 

όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Ρουμανικές και οι Κυπριακές ασφαλιστικές 

ρυθμιστικές αρχές, καθώς και οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές 

Ανταγωνισμού (στον βαθμό που απαιτείται), καθώς και την έγκριση της 

Συναλλαγής με τη λήψη σχετικής  απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Τράπεζας. Οι σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να χορηγηθούν χωρίς επαχθείς όρους.  
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Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών περιλαμβάνει επίσης, σύμφωνα με τη 

συνήθη πρακτική, συγκεκριμένες εγγυοδοτικές δηλώσεις,  καθώς και 

αποζημιώσεις. Μία από αυτές τις αποζημιώσεις αφορά ορισμένα 

μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, για τα οποία υπάρχει  

περιορισμένη ή καμιά δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων («Παλαιό 

Χαρτοφυλάκιο Υγείας»). Η ΕΤΕ δεσμεύεται να αποζημιώσει τον Αγοραστή για 

επιδείνωση των αποθεματικών, ήτοι για Ευθύνες Βέλτιστης Εκτίμησης από το 

Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας. Το ανώτατο όριο  της αποζημίωσης για το 

Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας είναι περιορισμένο  χρονικά (5 έως 10 χρόνια 

από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής), και ποσοτικά σε ορισμένες  ταμειακές 

ροές προερχόμενες από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας, στο βαθμό που 

υπερβαίνουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, όπως προσδιορίζονται για 

την πενταετία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Επιπλέον, 

προβλέπονται, ένας μηχανισμός κατανομής κινδύνου σύμφωνα με τον οποίο ο 

Αγοραστής συμμετέχει στον ανωτέρω κίνδυνο με ποσοστό 22,5%,καθώς και 

προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων. 

Οι βασικοί όροι που περιέχονται στη  σύβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων 

μέσω του δικτύου της Τράπεζας («Σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων») είναι 

οι εξής: 

 Διορισμός της Τράπεζας ως ασφαλιστικού εκπροσὠπου της Εθνικής 

Ασφαλιστικής για χρονική διάρκεια 15 ετών με δυνατότητα  5ετούς 

παράτασης, υπό την προϋπόθεση της επαναδιαπραγμάτευσης και συμφωνίας 

αμοιβαία  αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων  

 Αμοιβαία αποκλειστικότητα τόσο για την Τράπεζα όσο και την Εθνική 

Ασφαλιστική μέσα σε τυπικά όρια, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων 

(π.χ. για μη προσφερόμενα προϊόντα κ.λπ.) 

 Δημιουργία κατάλληλης δομής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική και 

αποδοτική συνεργασία μεταξύ των στελεχών των δύο μερών 

 Οι Προμήθειες, που θα καταβάλλονται  στην Τράπεζα σε τριμηνιαία βάση για 

την πώληση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα βασίζονται στα 

τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται, και όχι στο 

ύψος των ασφαλίστρων. Τα σχετικά τεχνικά κέρδη  θα προκύπτουν κατόπιν 

ετήσιας συμφωνίας λογαριασμών. Επιπλέον, για τα προϊόντα που δεν 

προσφέρονται από την Τράπεζα θα είναι πληρωτέες «Προμήθειες 

παραπομπής». 

Οι βασικοί όροι της Σύμβασης Μετόχων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Η ΕΤΕ θα ορίσει ένα μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής, για όσο χρονικό 

διάστημα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 5% των κοινών μετοχών  του 

Αγοραστή. 

 Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα προτίμησης για τυχόν νέες εκδόσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις,  δικαιώματα «tag 

along» για την ΕΤΕ, καθώς και δικαιώματα  «drag-along» για την CVC. 
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Ένα πακέτο εξασφαλίσεων καλύπτει το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως, καθώς  και το 

Τίμημα Υπό Αίρεση (Earnout):  

 Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης («ECLs») καλύπτουν την καταβολή του 

πρώτου μέρους του Τιμήματος Αγοράς Άνευ Αιρέσεως, τo Αναβαλλόμενο 

Τίμημα Αγοράς («ΑΤΑ» , «DPP»), καθώς και το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earnout).  

 Επιπρόσθετα, η δέσμευση που παρέχεται για το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς 

με την αντίστοιχη Υποσχετική Επιστολή Δέσμευσης (ECL) εξασφαλίζεται με 

ενέχυρο  επί των  μετοχών που κατέχει η Lux HoldCo S.à.r.l. στο μετοχικό 

κεφάλαιο του Αγοραστή.  

 Τα  CVC  Funds  δεσμεύονται για την κάλυψη της καταβολής του πρώτου 

μέρους του Tιμήματος Αγοράς Άνευ Αιρέσεως με την αντίστοιχη Υποσχετική 

Επιστολή Δέσμευσης (ECL). Η Ethniki Holdings Limited δεσμεύεται για την 

καλύψη του Αναβαλλόμενου Τιμήματος Αγοράς και του Τιμήματος υπό Αίρεση  

με τις αντίστοιχες  Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης για  το Αναβαλλόμενο 

Τίμημα Αγοράς  και  το Τίμημα Υπό Αίρεση. Η δέσμευση της Ethniki Holdings 

Limited από τις δύο τελευταίες Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης καλύπτεται 

με Υποσχετική  Επιστολής Δέσμευσης των CVC Funds  μέχρι του ύψους των 

μερισμάτων που θα λάβουν από την Εθνική Ασφαλιστική. 

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΤΕ, με 

αποτέλεσμα ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου να ενισχυθεί 

pro-forma κατά 58 μονάδες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Εν όψει των παραπάνω, προτείνεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να 

εγκρίνει τη Συναλλαγή, σύμφωνα με τους βασικούς όρους που περιγράφονται 

παραπάνω, τα Έγγραφα της Συναλλαγής  και τη σχετική προς τούτο εγκριτική 

απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στο πλαίσιο αυτό,προτείνεται επιπλέον, όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων εγκρίνει όλες τις ενέργειες στις οποίες  έχουν μέχρι στιγμής προβεί τα 

εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και άλλα στελέχη της Τράπεζας σε σχέση 

με την εν λόγω Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της από 26 Μαρτίου 2021 

υπογραφής  ορισμένων Εγγράφων της Συναλλαγής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 

Παύλο Μυλωνά ,καθώς και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της εν λόγω Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής οποιωνδήποτε άλλων 

Εγγράφων Συναλλαγής και/ή συναφών εγγράφων συναλλαγής από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο κ. Παύλο Μυλωνά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος 

(κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων 

Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» 

(«ΕΛ.Κ.Α.Τ.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 16 Απριλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). 

Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η προαναφερθείσα Ημερομηνία Καταγραφής 

ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2021.  

 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει. 

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση 

της Τράπεζας με το ΣΑΤ. Ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει στη Γενική 

Συνέλευση, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

Όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής έχει 

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 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 και τη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ ή Επαναληπτική). 

 

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 

4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Τράπεζα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από 

την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που 

δικαιολογεί την άρνησή της.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της 21ης Απριλίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από 

απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική 

παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή 

του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον 

Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών 

διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 

σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr/el/home 
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H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών 
WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA. 

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο 
τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο 
(browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. 

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω 
διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. 
  
Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που 
εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης 
των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες 
ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor 
authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» θα πρέπει ο 
μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου 
να δημιουργήσει τον λογαριασμό.  
 
Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο 
Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε 
οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για 
τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν 
ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.  
 
Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω 

διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή 

την τυχόν Επαναληπτική της. 

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση 
Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 
(καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00). 
 
Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους 
μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr 
 

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε 
πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας 
και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης.  
 
Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να 
συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο 

mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR
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μέσω συνδέσμου (link) που, είτε θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), είτε θα είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή πλατφόρμα.  
 
Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) 
κατά τη έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να: 
 
α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της ΕΓΣ, 

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη 
διάρκεια της ΕΓΣ,  

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να: 

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ επί του θέματος της ημερήσιας 
διάταξης,  

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ) 

 

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι 
αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.  
 
Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί 

του μοναδικού θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη 

Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων: 

α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr/el/home στην οποία θα έχουν 
προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό 
Β, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 17.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. και το 
αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20.04.2021 ώρα 11:00 
π.μ.).  
 
β) είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» θεωρημένο 
για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών 
Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο 
ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή να το καταθέσουν στα Καταστήματα της 
Τράπεζας, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης 
ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20.04.2021 ώρα 11:00 π.μ.).  
 
Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο 
Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies). 
 
Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για 

τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν 

παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο μέχρι τις 20.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR
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ΙΙ. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να  
συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί του θέματος της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίσουν μέχρι 
έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 19.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως 
ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ.  
 
Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην 
ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό της 

Τράπεζας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης κατά τη 

συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2021, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα 

συνέλθει στις 27.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με 

επιστολική ψήφο θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από 

την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr/el/home , στην οποία θα 
έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα 
αναφερόμενα στο σημείο Β ως άνω, από την Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 11:00 
π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία 
συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι 
τις 26.04.2021 ώρα 11:00 π.μ.).  
 

β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο 

για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών 
Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο 
ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή καταθέτοντάς το στα Καταστήματα της Τράπεζας 
ή αποστέλλοντάς το ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής 
υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26.04.2021 
ώρα 11:00 π.μ.).  
 
Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές 
ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο μέχρι τις 26.04.2021 και ώρα 
11:00 π.μ. 
 
ΙV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 27.04.2021, μέτοχοι που δεν είχαν 
ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να 
αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση 
στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δύνανται 
να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 25.04.2021 και 
ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.  
 
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην 
ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 
 

https://axia.athexgroup.gr/el/home
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Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση 
Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 
(καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00). 
 

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής 
του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα, και μπορούν 
για τον σκοπό αυτό να καλούν στα παραπάνω τηλέφωνα (Υποδιεύθυνση Θεμάτων 
Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως 

είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει 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 μέτοχο 

να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε 

λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας 

είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και 

για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν 

υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν 

επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του 

αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του 

μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από 

την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη 

της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 μετόχου. Κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο 

αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό 

πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι 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) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής 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, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής 

πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως 

(γ). 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως 

ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 

ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η 

κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με 

ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.  

mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR
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ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από 

απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω 

αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο 

θεματοφύλακάς του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός 

του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 

19.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ.). 

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί 

στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου 

σύμφωνα με τα άνω υπό Β και Γ αναφερόμενα. 

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα: 

α)  για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης 

Απριλίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και 

β)  για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος  της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.  

 
Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων 

της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

(https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies).  

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για 
το γνήσιο της υπογραφής, στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών 
Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα 
της Τράπεζας ή αποστέλλεται στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά 
υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από 
τον εκπρόσωπο του μετόχου ή τον μέτοχο με email στη διεύθυνση 
GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής 
του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το 
σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343415, 2103343419, 
2103343422 και 2103343411 (Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων 
και Εταιρικών Ανακοινώσεων). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

 (και της τυχόν μετ’ αναβολή ή διακοπή αυτής) 

 

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως 
κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής 
Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την 
επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 

 

*Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 β) του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που 

υφίστανται κατά την 29.03.2021, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής 

Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Συγκεκριμένα, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από  εννιακόσια 

δεκατέσσερα εκατομμύρια, επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες, εκατόν πενήντα τρεις 

(914.715.153) κοινές ονομαστικές μετοχές, όλες με δικαίωμα ψήφου επί του μοναδικού 

θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των δεκατριών 

εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων, οχτακοσιών πενήντα εννέα 

(13.481.859) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο 

της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013, και οι οποίες δυνάμει των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 7α παρ. 2 και 3 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, έχουν και 

αυτές δικαίωμα ψήφου επί του μοναδικού θέματος της ΕΓΣ.  

 

 

 

 


