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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) 
 

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει 

σήμερα, τον ν. 3723/2008 όπως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 

για τις άυλες μετοχές καθώς και τα άρθρα 33 και 34 του Καταστατικού της 

Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 

04/06/2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας 

στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα) σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην 

Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου 

της Τράπεζας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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). 

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.  

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). 

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών ως ανεξάρτητων 

μη εκτελεστικών. 

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. 

7. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. 

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). 

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. 
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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. 

12. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.  

13. 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 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. 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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.  

19. Λοιπά Θέματα. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το 
σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών 
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μετοχών καλούνται σε: 

• Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/07/2018 μέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού 
Ακαδημίας 54  κτηρίου της Τράπεζας. 

• Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/07/2018 ημέρα Τετάρτη 
.και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού 
Ακαδημίας 54  κτηρίου της Τράπεζας. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως 
τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 
3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος 

(κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του 

Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ''Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (η 

«Ε.Χ.Α.Ε.», πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές 

αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει 

δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές του Ν. 3723/2008 της Τράπεζας 

παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα 

παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 του Ν. 

3723/2008. 

Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει 

στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη 

ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους 

μετόχους κατόχους κοινών μετοχών είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια 

προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους 

έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να 

μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. 

Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων 

Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 

22/06/2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 

ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

27/06/2018 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση (ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση) 

σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο 

την 24/06/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την 

ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν 

λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

Για την Α’ Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου 

πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 07/07/2018, ήτοι της τέταρτης ημέρας 

πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 
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Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 

με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 

08/07/2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Για την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου 

πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/07/2018, ήτοι της τέταρτης ημέρας 

πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 

με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 

22/07/2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β’ Επαναληπτικής 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών 

του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει 

τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) 

αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας 

ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος 

κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει 

διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε 

λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί 

για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο 

αντιπρόσωπος μετόχου, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από 

την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός 

το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του 

κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των 

συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί 

να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό 

πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας 

ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή 

οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, 

γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον 

έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 

από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, 

δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). 

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και 
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κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.atticabank.gr) το έντυπο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση 

Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα 

Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου της Τράπεζας (Ομήρου 23, 2ος 

όροφος, Αθήνα) ή αποστέλλεται στα fax 210 3669428, 210 3669426 τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή 

τυχόν επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την 

επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και 

της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στο τηλέφωνο 210 3669261 τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη 

δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη 

φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 

υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μέχρι την 12/06/2018, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 

συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την 

Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον 

ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, έως τις 14/06/2018 δηλαδή 

δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και 

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί 

με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση 

των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το 

αργότερο μέχρι τις 21/06/2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που 

έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 20/06/2018, δηλαδή 

επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα 

μέχρι την 22/06/2018, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 

Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις 

της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση 
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των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 

την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία 

σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών 

δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι 

τις 22/06/2018 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί 

και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής 

ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της 

Τράπεζας. 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων 

για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων 

αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 

περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στην 

Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών 

Δραστηριοτήτων, Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου της 

Τράπεζας (Ομήρου 23, 2ος όροφος, Αθήνα). 

 

 

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2018 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Παναγιώτης Ρουμελιώτης 


