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ΝΩΣΗ ΤΗΣ 23/06/2015
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Α
Αποφάσεις της
τ Τακτικής Γενικής Συ
υνέλευσης της
τ 23ης Ιου
υνίου 2015 των
τ
µετόχων,
κατόχω
ων κοινών µεετοχών της Attica Bank
k Ανώνυµη Τραπεζική
Τ
Ε
Εταιρεία.
ο άρθρο 4.1..3.3 του ισχύοντος Κανο
ονισµού του Χρηµατιστη
ηρίου Αθηνώ
ών, η
Σύµφωνα µε το
Atticca Bank Ανώ
ώνυµη Τραπ
πεζική Εταιρεεία ανακοινώ
ώνει, ότι η Τα
ακτική Γενική
ή Συνέλευση
η των
Μετό
όχων, κατόχ
χων κοινών µετοχών της Τράπεζα
ας, η οποία πραγµατοπ
ποιήθηκε τηνν 23η
Ιουννίου 2015 και στην οποία πα
αρέστησαν και αντιπρ
ροσωπεύτηκα
αν 34 µέττοχοι
εκπρ
ροσωπούντεες 564.535.4
466 µετοχέςς επί συνόλλου 1.045.794.145 κοιννών µετοχώνν, οι
οπο
οίοι είχαν δικκαίωµα συµµ
µετοχής στη γενική συνέλλευση βάσειι των διατάξεων του αρ. 28α
του Κ.Ν.2190/20
0, δηλαδή ποσοστό
π
53
3,98% των εν
ε λόγω µεττοχών, έλαβ
βε τις ακόλο
ουθες
απο
οφάσεις:
1. Ε
Ενέκρινε οµό
όφωνα τις Εκθέσεις
Ε
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
που αφορού
για ττις ετήσιες Οικονοµικές
Ο
Κ
Καταστάσεις
ύν την εταιριική χρήση 20
014 (01.01.2
201431.1
12.2014).
2. Ε
Ενέκρινε οµό
όφωνα τις Οικονοµικές
Ο
Καταστάσειςς σε ατοµική
ή και ενοποιηµένη βάση
η της
εταιρ
ρικής χρήσης 2014 (01.0
01.2014-31.1
12.2014) και τα αποτελέσ
σµατα χρήση
ης, καθώς κα
αι τον
πίνα
ακα διάθεση
ης αποτελεσ
σµάτων. Ελλείψει διανεεµητέων κερ
ρδών, η Γεενική Συνέλευση
ενέκκρινε τη µη διανοµή µεερίσµατος κα
αι την µη καταβολή
κ
τη
ης σταθερήςς απόδοσης των
προ
ονοµιούχων µετοχών του ν. 3273/2
2008, τις οπ
ποίες έχει ανναλάβει καθ
θ’ ολοκληρία
αν το
Ελλη
ηνικό ∆ηµόσ
σιο, καθώς και
κ τη µη κα
αταβολή τωνν τόκων του
υ µετατρέψιµ
µου οµολογια
ακού
δανεείου της Τράπεζας έκδο
οσης της 3//7/2013, βάσ
σει των οριζζοµένων στο
ο άρθρο 7.5
5 του
προ
ογράµµατος έκδοσης
έ
του εν λόγω οµο
ολογιακού δα
ανείου.
3. Α
Απάλλαξε οµ
µόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού
∆
Συµβουλίου και
κ τους Ορκ
κωτούς Ελεγγκτές
από
ό κάθε ευθύννη αποζηµίωσ
σης για τις ετήσιες Οικοννοµικές Κατα
αστάσεις και τη διαχείριση για
την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
4. Ε
Εξέλεξε οµό
όφωνα για τον τακτικ
κό έλεγχο των
τ
ατοµικώ
ών και τωνν ενοποιηµέένων
οικο
ονοµικών κατταστάσεων της
τ εταιρικήςς χρήσης 201
15 την εταιρεεία KPMG Ορκωτοί
Ο
Ελεγγκτές
Α.Ε.. και τους Ορ
ρκωτούς Ελεεγκτές Ανασττάσιο Παναγίίδη (ΑΜ ΣΟΕ
ΕΛ 37581) κα
αι Ιωάννη Αχ
χείλα
(ΑΜ
Μ ΣΟΕΛ 12831) ως τακττικούς ελεγκττές και τους Μιχαήλ Κόκκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ
Σ
12701) και
Χρυσούλα ∆ούκκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551) ως αναπλη
ηρωµατικούς ελεγκτές και
κ καθόρισεε την
αµοιβή τους.
5. Ε
Ενέκρινε οµό
όφωνα τις αµοιβές
α
και αποζηµιώσεεις των εκτεελεστικών κα
αι µη µελώνν του
∆ιοικκητικού Συµβ
βουλίου και των µελών της
τ Επιτροπ
πής Ελέγχου για την εταιρ
ρική χρήση 2014
2
(01.01.2014-31.12.2014).
6. Ε
Ενέκρινε οµό
όφωνα την τροποποίησ
ση των άρθρ
ρων 13,16 και
κ 18 του Καταστατικού
Κ
ύ της
Τράπεζας και τη
ην κωδικοποίίηση αυτού.
7. Ε
Εξέλεξε κατά
ά πλειοψηφ
φία νέο δεκατριαµελές ∆ιοικητικό Συµ
µβούλιο µε τριετή
τ
θητεία
α στο
οπο
οίο ενσωµατώ
ώνεται η εκπ
πρόσωπος το
ου Ελληνικού
ύ ∆ηµοσίου κα. Στεφανία
α Γεωργακάκκου Κουτσονίκου ωςς πρόσθετο, µη εκτελεστικό µέλος δυννάµει των δια
ατάξεων του
υ ν.3723/2008 και
σε ως ανεξά
άρτητα µη εκτελεστικά
ε
µέλη
µ
του ∆..Σ., τους κκ
κ. Νικόλαο Λιωνή,
Λ
Αθαννάσιο
όρισ
Πρέσβελο, Ηλία Περτζινίδη και
κ Αντώνιο Πρωτονοτάρ
Π
ιο.
ΜΕΤ
ΤΟΧΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ Γ.Σ.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Αριθµός µετοχώ
ών

Ποσοστό
επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

Μετοχές-ψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµ
µενων
µετοχών

Μετοχέςψήφοι

564.535.46
66

53,98%

561.607.442
2

99,48%
%

605.16
64

Ποσοστό επί
ε των
εκπροσωπο
ούµενων
µετοχώ
ών

0,11%
%

ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟ
ΟΧΗ
Μετοχές-ψήφοι

Πο
οσοστό επί των
εκπρ
ροσωπούµενων
µετοχών

2.322.860

0,41%

8. Η Γενική Συνέλευση επιικύρωσε οµό
όφωνα την µέχρι σήµεερα σύνθεση
η της Επιτρο
οπής
Ελέγγχου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση όρισε οµόφωνα νέα Επιτροπή Ελέγχου (Αudit Committee), η
οποία αποτελείται από τα εξής µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.: κ Νικόλαο Λιωνή (Πρόεδρος), κ.
Αθανάσιο Πρέσβελο (Μέλος) και κ. Νικόλαο Μπακατσέλο (Μέλος).
Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε κατά πλειοψηφία τη σύνθεση της Επιτροπής
Αποδοχών της Τράπεζας.
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ Γ.Σ.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Αριθµός µετοχών

Ποσοστό
επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

Μετοχές-ψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

Μετοχέςψήφοι

564.535.466

53,98%

554.580.529

98,24%

-

ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

-

Μετοχέςψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

9.954.937

1,76%

9. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις συµβάσεις των εκτελεστικών και µη µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που εµπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ Γ.Σ.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Αριθµός µετοχών

Ποσοστό
επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

Μετοχές-ψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

Μετοχέςψήφοι

564.535.466

53,98%

561.607.442

99,48%

605.164

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

0,11%

ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ
Μετοχέςψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

2.322.860

0,41%

10. Ενέκρινε οµόφωνα την αποζηµίωση του αποχωρήσαντος ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της
Τράπεζας κ. Γκίκα Μάναλη.
11. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και µη
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2015. Επίσης, καθόρισε τις
αποζηµιώσεις των µελών της Επιτροπής Ελέγχου και των µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. που
συµµετέχουν στο ανώτατο κλιµάκιο πιστοδοτήσεων, στο Συµβούλιο Καθυστερήσεων του ∆.Σ.
(∆ΟΚ), στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, στην Επιτροπή Αποδοχών, στην Επιτροπή
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Επικοινωνίας καθώς και τις αµοιβές των γραµµατέων των παραπάνω επιτροπών και
οργάνων για την εταιρική χρήση 2015.
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ Γ.Σ.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Αριθµός µετοχών

Ποσοστό
επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

Μετοχές-ψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

Μετοχέςψήφοι

564.535.466

53,98%

561.607.442

99,48%

605.164

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

0,11%

ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ
Μετοχέςψήφοι

Ποσοστό επί των
εκπροσωπούµενων
µετοχών

2.322.860

0,41%

12. Χορήγησε οµόφωνα άδεια σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές για τη συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά
Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς,
εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούµενης έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Τράπεζας.
13. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί κατά την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγµατοποιηθεί την 06/07/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα
Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, καθώς δεν
συγκεντρώθηκε η εκ του νόµου απαιτούµενη απαρτία.
14. ∆εν υπήρξαν λοιπά θέµατα ή ανακοινώσεις.
ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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