
 
 

 
 

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  29.6.2012 

 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 29 Ιουνίου 2012, παρέστησαν µέτοχοι 
εκπροσωπούντες 303.726.302 µετοχές, ήτοι 54,93% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου. Επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά 
αναφέρονται στην από 6.6.2012 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση: 
  

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011, καθώς και τις 
σχετικές εκθέσεις του ∆.Σ. και των Ελεγκτών. 
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 1ο θέµα είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: 297.310.696  

- Κατά: 102.856 

• Αριθµός αποχών: 6.312.750 
 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζηµίωσης.  
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 2

ο
 θέµα είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: 297.310.696  

- Κατά: 102.856 

• Αριθµός αποχών: 6.312.750 
 
3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουωτερχαους 

Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012. Η 
αµοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Εποπτικού 
Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 3

ο
 θέµα είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 296.265.823 (53,58% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: 277.836.388  

- Κατά: 18.429.435 

• Αριθµός αποχών: 7.460.479 
 

4. Ενέκρινε α) τις αµοιβές που καταβλήθηκαν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά 
τη χρήση 2011, σύµφωνα µε την έγκριση της προηγούµενης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, και β) τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 
2012, σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις των νόµων 3723/2008 και 3864/2010. 
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 4

ο
 θέµα είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: 297.310.696  

- Κατά: 102.856 

• Αριθµός αποχών: 6.312.750 
 

 
5. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Τράπεζας περί 

επωνυµίας. Η επωνυµία της Τράπεζας θα είναι εφεξής «Τράπεζα Eurobank Ergasias 
Ανώνυµη Εταιρεία» και στην αγγλική γλώσσα «Eurobank Ergasias S.A.». Ο 



διακριτικός τίτλος της Τράπεζας παραµένει «Eurobank Εrgasias» και στην αγγλική 
γλώσσα θα είναι εφεξής «Eurobank». 
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 5

ο
 θέµα είχαν ως εξής: 

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: 

- Υπέρ: 297.413.552  

- Κατά: 0 

• Αριθµός αποχών: 6.312.750 
 

6. Έλαβε γνώση για τον ορισµό του εκπροσώπου του Ελληνικού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κ. Χρήστου Γκλαβάνη, ως πρόσθετου 
µέλους του ∆.Σ., σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 και ενηµερώθηκε ότι κατόπιν αιτήµατος 
του ΕΤΧΣ, ο κ. Γκλαβάνης ορίστηκε µέλος της Επιτροπής Κινδύνων, της Εποπτικής 
Επιτροπής Αποδοχών, της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών και της Επιτροπής 
Ελέγχου της Τράπεζας, µε την από  26/6/2012 απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας µε 
την οποία συµφώνησαν άπαντες οι παρευρισκόµενοι µέτοχοι.   


