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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς  ανακοινώνει  τα ακόλουθα:  
 
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, την 
29.06.2018, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι 
εκπροσωπούντες 271.033.091 μετοχές επί 434.617.097 μετοχών ήτοι ποσοστό 62,36%  επί του 
ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να ψηφίζει για τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης. 
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, στον υπολογισμό 
των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
29.06.2018, δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις  μετοχές που ανέλαβε το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β’ 
Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2013  αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας.  
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 
2018, είχαν ως εξής:  
 
 

Για το 1ο θέμα:  Έγκριση των Ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
(συντεταγμένων κατά τα ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, μαζί με τις 
σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  και απόφαση περί 
μη διανομής μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο         

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  269.833.796  (62,09% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 1o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ: 269.762.476  (99,97% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:  71.320 (0,03% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:  1.199.295  μετοχές 
 
 

Για το 2ο θέμα: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων          

 
Αφορά θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία. 
 



 

Για το 3ο  θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 
31.12.2017          

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 269.833.796 (62,09% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  268.600.711 (99,54% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:       1.233.085 (0,46% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:  1.199.295 μετοχές 
 
 

Για το 4ο θέμα: Διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ως εξωτερικό ελεγκτή για την 
εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018          

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 270.457.351 (62,23% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  268.061.815 (99,11% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      2.395.536 (0,89% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:   575.740 μετοχές 
 
 

Για το 5ο θέμα:  Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση 
καταβολής αμοιβών έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου          

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 270.457.351 (62,23% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 5o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  269.225.321 (99,54% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:        1.232.030   (0,46% των ψηφισάντων) 

 
 Αριθμός Αποχής:    575.740 μετοχές 
 
 
 



Για το 6ο  θέμα:  Παροχή αδείας, κατά το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων 
με την Τράπεζα εταιρειών ή εταιρειών όπου η Τράπεζα διατηρεί συμμετοχή           

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 270.457.351 (62,23% επί του 

δυνάμενου να ψηφίζει, στο 6o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου), εκ των οποίων: 

 
- ψήφοι υπέρ:  268.366.819 (99,23% των ψηφισάντων) 
- ψήφοι κατά:      2.090.532 (0,77% των ψηφισάντων) 

  
 Αριθμός Αποχής:    575.740 μετοχές 
 
 
 

Για το 7ο  θέμα:  Διάφορες ανακοινώσεις            

 
Αφορά θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


