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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση της HELLENIC 
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η “Τράπεζα”) (η “Ετήσια Γενική Συνέλευση”) θα 
λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & 
Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο - Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 
στις 11:00 π.μ. 

 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1.  Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συμβούλων για το έτος που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου, 2016. 
  
2.  Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών 

για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2016. 
  
3.   Διεξαγωγή των εργασιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς 108 μέχρι 112 

(συμπεριλαμβανομένων) και 114 του καταστατικού της Τράπεζας (το 
“Καταστατικό”) που αφορούν την εναλλαγή και εκλογή διοικητικών συμβούλων της 
Τράπεζας. 

 
4.  Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου.  
 
5.  Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να 

καθορίσει την αμοιβή τους. 

 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
6. Αμοιβή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε Μετοχές 
 
Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσματα τα οποία θα 
προταθούν να ψηφιστούν σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 (ως τροποποιήθηκε): 
 
«(A) Όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του 

διοικητικού συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να 
εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας να εκδώσει και να παραχωρήσει στον 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας (ο «Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής») συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη 
αξίας μέχρι και €200.000 (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε 12 μήνες της εργοδότησης 
του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως  το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) ήθελε, κατά την 
αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει͘ νοουμένου ότι: 

 
(i) αυτές οι Νέες Μετοχές θα αποτελούν μέρος των μεταβλητών αποδοχών του 

Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή͘  
 
(ii) η έκδοση αυτών των Νέων Μετοχών θα βασίζεται πάνω σε τέτοια κριτήρια 

απόδοσης ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή 



2 

 
του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας, ήθελε, από καιρού εις καιρό, 
καθορίσει και οι Νέες Μετοχές θα εκδίδονται με τρόπο που θα συνάδει με τις 
διατάξεις της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με Τις Ρυθμίσεις 
Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, ως αυτή ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό͘  
 

(iii) η τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής 
αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής της ή της εύλογης αξίας της 
που ισχύει τη μέρα χορήγησης (award) της (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να τροποποιηθούν  ή αντικατασταθούν από 
καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και  
 

(iv) η εξουσιοδότηση αυτή θα εκπνεύσει πέντε χρόνια από και περιλαμβανομένης της 
ημερομηνίας έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος  εκτός εάν  παραταθεί από τη 
γενική συνέλευση της Τράπεζας. 

 
(B) Όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται 

αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιοδήποτε δικαίωμα προτίμησης και 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που δυνατόν να έχουν ως απόρροια του νόμου 
και/ή βάση του καταστατικού της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με την 
εξουσιοδότηση που παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) για την έκδοση και 
παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας  όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 6(Α) πιο 
πάνω ή την έκδοση των μετοχών στην Τράπεζα με βάση την εν λόγω 
εξουσιοδότηση.» 

 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ 
Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2017 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Θέμα 1 
 
Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης των Συμβούλων για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου, 2016. 
 
Η Έκθεση των Συμβούλων για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών 
/ Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασμοί).  
 
Θέμα 2 
 
Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών 
για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2016. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 είναι αναρτημένα  στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες 
Εκθέσεις και Λογαριασμοί). 
 
Θέμα 3 
 
Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, οι πιο κάτω σύμβουλοι αποχωρούν, και 
όντας επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή: 
 
(α)    κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου 
 
(β)    κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 
 
(γ)    κ. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής 
 
(δ)    κ. Γεώργιος Φεραίος 
 
Τα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Ο Όμιλος / 
Διοικητικό Συμβούλιο & Διεύθυνση ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες για τους 
Μετόχους / ΕΓΣ 24 Μαΐου 2017). 
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, κανένα πρόσωπο 

άλλο από σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην 

θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους 

συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας γραπτή 

ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος της Τράπεζας που δικαιούται να παρευρεθεί και 

να ψηφίσει στη συνέλευση της Τράπεζας σε σχέση με την οποία δίνεται η εν λόγω 

ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με 

γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία 

του να εκλεγεί, τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από 

είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση. 

 

http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/
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Τα ονόματα οποιωνδήποτε άλλων προτεινομένων υποψηφίων  για εκλογή στο διοικητικό 

συμβούλιο θα ανακοινωθούν στις 17 Μαΐου 2017. Τα βιογραφικά σημειώματα 

οποιωνδήποτε υποψηφίων τα οποία θα ληφθούν από την Τράπεζα θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας ( www.hellenicbank.com ). 

 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας θα 
πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην περί της Αξιολόγησης της 
Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των 
Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου. Η εκλογή οποιουδήποτε/οποιoνδήποτε νέου/ων μέλους/ών του Διοικητικού 
Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισμός του/τους θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της 
έγκρισης αυτής. 

 
Θέμα 4 
 
Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2016 και καθορισμός της 
αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 στα ίδια επίπεδα 
με το προηγούμενο έτος. 
 
Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 
2016 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.hellenicbank.com 
(Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασμοί). 
  
Προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 
παραμείνουν οι ίδιες όπως είχαν καθοριστεί για το έτος 2016 από την ετήσια  γενική 
συνέλευση της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2016. Λεπτομέρειες 
των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016 παρατίθενται στην 
Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. 
 
Θέμα 5 
 
5(α) Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το 2017. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113,  και ενόψει 
του ότι (i) δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισμό 
άλλου ελεγκτή ή που να ζητά την παύση των υφιστάμενων ελεγκτών της 
Τράπεζας και (ii) η KPMG Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα 
και επιθυμεί να επαναδιοριστεί ως Ελεγκτές της Τράπεζας, η KPMG Limited 
επαναδιορίζεται αυτόματα ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το 2017. 

 
5(β) Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών. 
 

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα για έγκριση: 
 
Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την 
αμοιβή των Ελεγκτών. 

 
Θέμα 6 
 
Αμοιβή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε μετοχές 
 
Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2016 την παραίτηση του κ. Bert Pijls 
από τη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή του Ομίλου. Παράλληλα, η Τράπεζα 

http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/
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έχει ανακοινώσει το διορισμό νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, υπό την 
προϋπόθεση έγκρισης των εποπτικών αρχών. 
 
Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 
2015, οι μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει και παραχωρεί 
στον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, μετοχές της Τράπεζας μέχρι ποσού ύψους 
€200.000 ετησίως, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού 
διευθυντή. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ήταν για περίοδο 5 ετών και λήγει το 2020. 
 
Ενόψει του ότι: 
 

1. Έχει διοριστεί νέος ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής και η σύμβαση εργασίας 
του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα είναι διάρκειας πέντε ετών από 
την ημερομηνία του διορισμού του, δηλαδή θα λήξει το 2022, και 

 
2. Έχουν εκδοθεί νέες Κατευθυντήριες Γραμμές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική 

Αρχή σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 
την 1 Ιανουαρίου 2017,  

 
η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να προτείνει το παρόν Ψήφισμα σχετικά με την αμοιβή του 
ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή σε μετοχές, το οποίο θα αντικαταστήσει το 
προαναφερθέν ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των 
Μετόχων στις 27 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Σημειώνεται ότι το ύψος των αποδοχών καθώς και η δομή της αμοιβής που 
προσφέρονται στο νέο ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση, είναι τα ίδια με 
εκείνα του προηγούμενου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, κ. Bert Pijls. 
 
Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έκδοση 
μετοχών, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή 
παραμένει η ίδια με αυτήν που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 
Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Έχει αποφασιστεί ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της όπως 
μέρος των μεταβλητών αποδοχών του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τράπεζας 
(ο «Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής») λάβει τη μορφή μετοχών στην Τράπεζα.  
 
Η έκδοση των μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας θα αποτελεί 
μέρος του συμβολαίου εργοδότησης του με την Τράπεζα και θα βασίζεται στο κατά πόσο 
αυτός θα έχει πετύχει καθορισμένα  κριτήρια απόδοσης. Ταυτοχρόνως, η έκδοση 
οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα είναι 
ευθυγραμμισμένη με τις πρόνοιες της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με 
Τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου, όπως αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό.  
 
Προτείνεται όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του 
διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει και παραχωρήσει 
στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας συνήθεις μετοχές της Τράπεζας 
ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, αξίας μέχρι και €200.000 (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε 
δώδεκα μήνες εργοδότησής  του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως το διοικητικό 
συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) ήθελε, 
κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει.   
 
Για να καταστεί δυνατή η έκδοση των Νέων Μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Τράπεζας απαιτείται όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν από τα 
δικαιώματα προτίμησης που έχουν αναφορικά με την εν λόγω έκδοση μετοχών. Αυτός 
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είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται το ψήφισμα Αρ. 6(Β) για ψήφιση στην ετήσια 
γενική συνέλευση της Τράπεζας. 
 
Η τιμή έκδοσης Νέων Μετοχών οι οποίες δυνατό  να εκδοθούν στον Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα 
Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής τους ή της εύλογης αξίας τους που ισχύει τη μέρα 
χορήγησης (award) τους (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
ορθές πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να 
τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή. 
 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε αποταθείτε στην Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία συνοδεύει την ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο μελών της 
Τράπεζας κατά την “Ημερομηνία Αρχείου” έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, να 
παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Ως “Ημερομηνία Αρχείου” για σκοπούς καθορισμού του 
δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών 
στις  23 Μαΐου, 2017.  Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 19 Μαΐου 
2017 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. 
 

(2) Μέλος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να 
διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει 
ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε 
φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως 
αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου 
διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να 
ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική Γενική Συνέλευση. Ο εν λόγω 
αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας 
μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους 
από έναν Κωδικούς Μερίδων Επενδυτή, τότε ο μέτοχος εκείνος μπορεί, αναφορικά 
με την Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις 
μετοχές που εμφανίζονται στον Κωδικό Μερίδας Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που 
ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για 
κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ μέρους τους, 
αλλά που επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, 
πρέπει να το υποδείξουν στο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου. 
 

(3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ) είναι 
επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη 
Διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 
Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί 
στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. 
Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος), ή να σταλεί με φαξ στο 
+357 22 500065 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο 
shares@hellenicbank.com  τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο έναρξης 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το 
σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα 
καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στο τηλέφωνο + 357 22 
500649 / 22 500650. 

 
(4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν 

στην Ετήσια Γενική  Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητα τους ή 
άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.   

 
(5) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των 

συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε 
πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον 
τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που 

http://www.hellenicbank.com/
mailto:shares@hellenicbank.com
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εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό 
πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Τράπεζας. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
(6) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας ψήφισμα που 

τίθεται για έγκριση στη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των 
χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των 
χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο: 

 
(α)  από τον/την πρόεδρο· ή 
 
(β)  από τουλάχιστο πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου· ή 
 
(γ)  από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 

και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν 
στη συνέλευση· ή 

 
(δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει 
πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα 
δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν 
εκείνο το δικαίωμα. 

 
Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, δήλωση του 
προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί 
ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό 
καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση με τη συνέλευση 
αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς 
να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν 
υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. 

 
Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο μπορεί να αποσυρθεί. 

 
(7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που 

παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε 
περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος που παρευρίσκεται 
αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που 
κατέχει. 

 
(8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται 

από τον Κανονισμό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται με τον 
τρόπο που θα καθορίζει ο/η πρόεδρος και το αποτέλεσμα  της ψηφοφορίας θα 
συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή. 

 
(9) Ο Κανονισμός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που 

ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο  για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής 
της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αμέσως. 

 
(10) Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση με απλή 

πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε 
αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. 
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(11) Ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Τράπεζα  θα είναι  ψήφισμα το οποίο 

εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση  με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων 
των μετόχων που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο  
στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι 
μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί 
Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 και που καθορίζει το σκοπό να προταθεί το ψήφισμα 
ως ειδικό ψήφισμα. 

 
(12) Ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα είναι 

ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) με 
πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των μετόχων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το 
μισό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική 
συνέλευση. 

 
(13) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε 

θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το 
συγκεκριμένο ψήφισμα. 
 

(14) Σχετικά με ψηφίσματα για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην 
περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα λάβουν περισσότερες 
θετικές παρά αρνητικές ψήφους είναι τέτοιος ώστε να υπερβαίνει το μέγιστο 
αριθμό διοικητικών συμβούλων που προνοείται από το Καταστατικό της Τράπεζας, 
τότε υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
(περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σχετικών Οδηγιών που εκδόθηκαν 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), τέτοιοι υποψήφιοι θα 
κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.     

 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
  
(15) Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της 

Τράπεζας έχουν το δικαίωμα:  
 
(i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, 

νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους 
που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για 
έγκριση στη γενική συνέλευση, και  
 

(ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη 
γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι:    

 
(α)  το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο 

πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας, που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το 
δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη 
συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται και  

 
(β)  αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να 

τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα 
ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας, σε έντυπη μορφή ή σε 
ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστον 42 ημέρες 
πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.  
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Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε έντυπη Μορφή: 

Γραμματέας 
Hellenic Bank Public Company Limited 

Γωνιά Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200,  
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος 

ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο +357 22 500054 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secretariat@hellenicbank.com  

 
(16) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης 
και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το διοικητικό συμβούλιο της 
Τράπεζας, τηρουμένων των οποιονδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα 
για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν 
επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία 
για τη Συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της 
Τράπεζας· (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά 
διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων· ή (γ) κατά την κρίση του/της 
προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη 
συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. 

 
(17) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν 

ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της 
ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι 
τις 20 Μαΐου, 2017) στο γραφείο του  Γραμματέα της Τράπεζας  στη γωνία Λεωφ. 
Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο 
+357 22 500054  ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο 
secretariat@hellenicbank.com . 

 
(18) Τα έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων θα είναι 
διαθέσιμα: 

        (α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  
www.hellenicbank.com· και 

(β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία 
Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, 
(Τηλέφωνα: +357 22 500649 / +357 22 500650, Φαξ: +357 22 500065, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com) καθώς επίσης και κατά 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

(19) Οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α(4) του περί Εταιρειών 

Νόμου Κεφ. 113 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

(www.hellenicbank.com). 

 

mailto:secretariat@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com·/
mailto:shares@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

(η «Τράπεζα») 

 

      28 Απριλίου 2017  

   

Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2016 την παραίτηση του κ. Bert Pijls 
από τη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή του Ομίλου. Παράλληλα, η Τράπεζα 
έχει ανακοινώσει το διορισμό νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, υπό την 
προϋπόθεση έγκρισης των εποπτικών αρχών. 
 
Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 
2015, οι μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει και παραχωρεί 
στον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, μετοχές της Τράπεζας μέχρι ποσού ύψους 
€200.000 ετησίως, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού 
διευθυντή. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ήταν για περίοδο 5 ετών και λήγει το 2020. 
 
Ενόψει του ότι: 
 
1. Έχει διοριστεί νέος ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής και η σύμβαση εργασίας 
του νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή θα είναι διάρκειας πέντε ετών από την 
ημερομηνία του διορισμού του, δηλαδή θα λήξει το 2022, και 
 
2. Έχουν εκδοθεί νέες Κατευθυντήριες Γραμμές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Αρχή σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου 2017,  
 
η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να προτείνει το παρόν Ψήφισμα σχετικά με την αμοιβή του 
ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή σε μετοχές, το οποίο θα αντικαταστήσει το 
προαναφερθέν ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των 
Μετόχων στις 27 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Σημειώνεται ότι το ύψος των αποδοχών καθώς και η δομή της αμοιβής που 
προσφέρονται στο νέο ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση, είναι τα ίδια με 
εκείνα του προηγούμενου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, κ. Bert Pijls. 
 
Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έκδοση 
μετοχών, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή 
παραμένει η ίδια με αυτήν που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 
Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Έχει αποφασιστεί ότι είναι προς όφελος  της Τράπεζας και των μετόχων της όπως μέρος 
των μεταβλητών αποδοχών του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τράπεζας (ο 
«Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής») λάβει τη μορφή μετοχών στην Τράπεζα.  
 
Η έκδοση μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα αποτελεί μέρος του 
συμβολαίου εργοδότησης του με την Τράπεζα και θα βασίζεται στο κατά πόσο αυτός 
πετυχαίνει  καθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ταυτόχρονα,  η έκδοση οποιονδήποτε 
τέτοιων μετοχών στον Ανώτατο  Εκτελεστικό Διευθυντή θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις 
πρόνοιες της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με Τις Ρυθμίσεις 
Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, όπως αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό.  
 
Προτείνεται όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του 
διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει και παραχωρήσει 
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στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής 
αξίας €0,50 εκάστη αξίας μέχρι και €200.000 (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε δώδεκα 
μήνες εργοδότησης του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως το διοικητικό 
συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της 
Τράπεζας ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει.   
 
Για να καταστεί δυνατή η έκδοση των Νέων Μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή απαιτείται όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν από τα δικαιώματα 
προτίμησης που έχουν αναφορικά με την εν λόγω έκδοση μετοχών. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο προτείνεται το ψήφισμα Αρ.6(Β) για ψήφιση στην ετήσια γενική συνέλευση 
της Τράπεζας. 
 
Η τιμή έκδοσης Νέων Μετοχών οι οποίες δυνατό να εκδοθούν στον Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή, θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα 
Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής τους ή της εύλογης αξίας τους που ισχύει τη μέρα 
χορήγησης τους (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές 
πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να 
τροποποιηθούν  ή αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή. 
 
 
Ειρένα Α. Γεωργιάδου 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
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*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε 
«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

 
Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 
2025 Στρόβολος, 
Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων 
Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650,  
Φαξ: 22 500 065  
Email: shares@hellenicbank.com 
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Εγώ / Εμείς* _________________________________________________________________        με  

αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής*____________________ από    τ______________________________                                                                               

Μέλος / Μέλη* της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED («η Τράπεζα»), διορίζω  / διορίζουμε* 

τον / την* ______________________________________________ Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής*    

__________  από τ___________________________________________ ή αν αυτός / η κωλύεται 

τον / την*  ______________________________________________ Αρ. Ταυτ.  / Αρ. Εγγραφής  

*__________ από τ____________________________________________ ως  Αντιπρόσωπό μου / μας* 

για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας* για λογαριασμό μου / μας*, αναφορικά με όλες */  
_______________   ** από τις μετοχές μου/μας*, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαΐου, 2017 και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  
 

Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του/της* εκτός εάν ο τρόπος ψηφοφορίας 
καθορίζεται πιο κάτω:   

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συμβούλων για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2016. 

        **   ΥΠΕΡ                         **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2016. 

        **   ΥΠΕΡ                    **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ  

3.  (α) Όπως η κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος.                                                                      

        **   ΥΠΕΡ                        **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 
(β) Όπως ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος.                                                                      

        **   ΥΠΕΡ                        **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
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*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε 
«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

(γ) Όπως ο κ. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος.                                                                         

    **   ΥΠΕΡ                        **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

(δ) Όπως ο κ. Γεώργιος Φεραίος επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος.          

    **   ΥΠΕΡ                        **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

 
4.  Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2016 και καθορισμός των αμοιβών των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 

        **   ΥΠΕΡ                        **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

5(α).  Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το 2017. 

         **   ΥΠΕΡ                           **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

5(β). Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των 
Ελεγκτών.       

        **   ΥΠΕΡ                   **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 6. Αμοιβή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε μετοχές. 

        **   ΥΠΕΡ                          **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

 

Ημερ. _________________________                                            Υπογραφή ________________________ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

 Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (στην πιο πάνω 

διεύθυνση) ή να σταλεί με Φαξ στον αρ. 00357 22 500065 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

shares@hellenicbank.com τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των 

εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  

 Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην 

οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα 

κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ή θα αποστέλλεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας (shares@hellenicbank.com), ανάλογα με την περίπτωση, 

τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία.   
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mailto:shares@hellenicbank.com

