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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 27/06/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύµφωνα µε το άρθρο 
4.1.3.3. του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι: 
α) Την 27η  Ιουνίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας στην Αθήνα στην αίθουσα 
Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία 
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 18 µέτοχοι, εκπροσωπούντες 
378.787.718 κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές επί συνόλου 461.254.013 
κοινών µετοχών δηλαδή ποσοστό  82,12% επί του συνολικά καταβεβληµένου κοινού 
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούµενη εκ του νόµου απαρτία.  

β) Μετά την εκλογή του Προέδρου και Γραµµατέων της Γενικής Συνέλευσης και πριν τη 
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ 
µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου ενηµέρωσε τους παρισταµένους µετόχους ότι οι 
παράλληλες διαδικασίες ανεύρεσης επενδυτών για τη συµµετοχή τους στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου καθώς και επενδυτών για την πώληση του οµολόγου µειωµένης 
εξασφάλισης που προέκυψε από την τιτλοποίηση των NPE’s 700 εκατ. περίπου, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, αφού οι προσφορές που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόµενους επενδυτές στον 
διεθνή οίκο Rothschild που ενεργεί ως σύµβουλος της Τράπεζας αξιολογούνται από τον οίκο 
αυτό, ώστε να γίνει σχετική Εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. 

Για το λόγο αυτό και επειδή τα θέµατα της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της εισόδου 
στην Τράπεζα επενδυτών (θέµα 13) και της έγκρισης πώλησης οµολόγου µειωµένης 
εξασφάλισης NPE’s σε συνδυασµό µε τη διαχείριση µη εξυπηρετουµένων δανείων (θέµα 18)  
που έχουν τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης  Ιουνίου 
2018 είναι συναφή και αλληλένδετα από ουσιαστικής άποψης µε τα υπ’ αριθµ. 5, 7, 8, 
14,15,16, και 17, το Διοικητικό Συµβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση για τα θέµατα αυτά 
τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχιση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων µόνο για 
τα θέµατα αυτά την 18 Ιουλίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα Βικέλα του 
ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας. 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την παραπάνω πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου 
της Τράπεζας. 
Κατά συνέπεια, για τα θέµατα  5, 7, 8, 13,14,15,16,17 και 18 της ηµερήσιας διάταξης, ήτοι: 

- Θέµα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου και ορισµός µελών ως ανεξάρτητων µη 
εκτελεστικών. 

- Θέµα 7ο: Έγκριση συµβάσεων εκτελεστικών και µη µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου που εµπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. 

- Θέµα 8ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.  
- Θέµα 13ο: Αύξηση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την έκδοση έως 

200.000.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µέχρι του ποσού των 60.000.000 
ευρώ στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, µε µετρητά και µε κατάργηση του 
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δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα 
επενδυτών. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και 
παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της Τράπεζας για την υλοποίηση της απόφασης της 
ΓΣ σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του τελικού 
ποσού των αντληθησόµενων µέσω της αύξησης κεφαλαίων. 

- Θέµα 14ο: Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συµβουλίου προς την Γενική 
Συνέλευση, αναφορικά µε την αιτιολόγηση των λόγων για την κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και την προτεινόµενη τιµή έκδοσης 
των νέων µετοχών, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

- Θέµα 15ο: Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, σε συνέχεια της απόφασης της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2017, των προνοµιούχων µετοχών του 
Ελληνικού Δηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας 100.199.999,90 ευρώ, 
προκειµένου η εξαγορά να γίνει µε αντάλλαγµα α) εν µέρει σε µετρητά και β) εν µέρει 
µε την παράδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο οµολογιών µειωµένης εξασφάλισης, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του  άρθρου 1 του ν. 3723/2008, ως ισχύει. 

- Θέµα 16ο: Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  δια της ακύρωσης των 
εξαγορασθησοµένων προνοµιούχων µετοχών κατόπιν της απόφασης του άνω 
θέµατος 15 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 
Τράπεζας. 

- Θέµα 17ο: Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου κατά το 
θέµα 13, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητηµάτων και για τη 
διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των 
ανωτέρω, καθώς και για την υλοποίηση κάθε απαιτούµενης ενέργειας που αφορά τα 
άνω θέµατα 15 και 16. 

- Θέµα 18ο: Έγκριση πώλησης του οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης που προέκυψε 
από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου των NPE’s ύψους 700εκ. ευρώ περίπου και του 
σχεδίου διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από επενδυτή που έχει 
καταθέσει δεσµευτική προσφορά. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, µε την µέθοδο της 
αληθούς µεταβιβάσεως του τιτλοποιηµένου χαρτοφυλακίου (true sale) και της 
αποαναγνώρισης (derecognition) των σχετικών απαιτήσεων, 

αποφασίσθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η διακοπή της συνεδρίασης και η 
συνέχιση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεµάτων αυτών την 18η Ιουλίου 2018, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 
54 κτηρίου της Τράπεζας. 

Για τη συνεδρίαση αυτή και σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των 
διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν µπορούν να συµµετάσχουν και νέοι 
µέτοχοι µε ηµεροµηνία καταγραφής την 14/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν 
από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή  ηλεκτρονική 
πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο 
µέχρι την 15/07/18, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α του 
κ.ν. 2190/1920. 
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γ) Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση έλαβε οµόφωνα τις εξής αποφάσεις επί των λοιπών 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική 
χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017). 

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική 
χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), οι οποίες περιέχονται στην Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση της Χρήσης 2017, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας την 
15.03.2018 

ΘΕΜΑ 2: Υποβολή και Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και 
ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και των 
Αποτελεσµάτων Χρήσης, καθώς και της κατάστασης µεταβολών καθαρής θέσης 

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 
2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση και τα αποτελέσµατα 
χρήσης, καθώς και την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης. Ελλείψει διανεµητέων 
ποσών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη µη διανοµή µερίσµατος για τους κατόχους κοινών 
µετοχών και την µη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνοµιούχων µετοχών του ν. 
3273/2008. 

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και 
την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017). 

H Γενική Συνέλευση απάλλαξε οµόφωνα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017). 

ΘΕΜΑ 4: Επικύρωση εκλογής νέου µέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. 

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε οµόφωνα την εκλογή του κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους, κ. Ευσταθίου Αναγνώστου, για το υπόλοιπο της 
θητείας του παρόντος Διοικητικού Συµβουλίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο 
της Τράπεζας, της 22ας Δεκεµβρίου 2017.  

ΘΕΜΑ 6: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθµων αναπληρωµατικών Ορκωτών 
Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 για τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισµός της αµοιβής τους. 
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Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ατοµικών και των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 την εταιρεία KPMG 
Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και 
Χαράλαµπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071), ως τακτικούς ελεγκτές, και τους Αναστάσιο 
Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) ως αναπληρωµατικούς 
ελεγκτές και καθόρισε την αµοιβή τους.  

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των εκτελεστικών και µη µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 
31.12.2017). 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και µη 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των µελών της Επιτροπής Ελέγχου, των λοιπών 
Επιτροπών του ΔΣ καθώς και του Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου και των 
Γραµµατέων των Επιτροπών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017). 

ΘΕΜΑ 10: Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων εκτελεστικών και µη µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2018. Καθορισµός αποζηµιώσεων των µελών της 
Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018. 

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και 
µη µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και καθόρισε τις 
αποζηµιώσεις των µελών της Επιτροπής Ελέγχου, των λοιπών Επιτροπών του ΔΣ καθώς και 
αυτές του Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου και των Γραµµατέων των Επιτροπών του 
Δ.Σ.. 

ΘΕΜΑ 11: Χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και τους Διευθυντές για τη συµµετοχή τους σε Διοικητικά Συµβούλια ή 
στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την  χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ.1 του 
κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του  Διοικητικού Συµβουλίου και τους Διευθυντές για τη συµµετοχή 
τους σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή 
παρεµφερείς σκοπούς, εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούµενης έγκρισης του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας. 

ΘΕΜΑ 12: Ασφαλιστήρια Συµβόλαια.  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
κάλυψης αστικής, επαγγελµατικής ευθύνης µελών των Διοικητικών Συµβουλίων του Οµίλου 
και στελεχών, ζηµιών ηλεκτρονικού εγκλήµατος καθώς και γενικών ευθυνών σχετικές µε την 
λειτουργική δραστηριότητα της Τράπεζας. 
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Σηµειώνεται ότι σε  όλα τα προαναφερόµενα ασφαλιστήρια  η κάλυψη αφορά, εκτός από τα 
άτοµα που εµπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, και το σύνολο του µόνιµου 
προσωπικού του Οµίλου. 

ΘΕΜΑ 19: Λοιπά Θέµατα. 
Δεν υπήρξαν λοιπά θέµατα ή ανακοινώσεις. 

Σηµείωση: Τις αποφάσεις επί των θεµάτων 9 και 10 ενέκρινε και η Εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία παρίστατο σύµφωνα µε τον Ν. 3723/2008.  

ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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