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


