
0003/00028519/el 

Γενική Συνέλευση 

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 

HB 

 
Νέος Προτεινόμενος Υποψήφιος για Εκλογή / Απόσυρση Υποψηφιότητας
για Επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας

Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ 
Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2019.
 
Attachments: 
  1. Νέος Προτεινόμενος Υποψήφιος για Εκλογή / Απόσυρση Υποψηφιότητας για Επανεκλογή

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ 
  2. Πληρεξούσιο Έγγραφο 

 

 

Non Regulated

Publication Date: 20/08/2019



 
 
 
 
20 Αυγούστου 2019 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Θέμα:  Νέος Προτεινόμενος Υποψήφιος για Εκλογή / Απόσυρση 

Υποψηφιότητας για Επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ  

 
 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας 
Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2019, η Τράπεζα ανακοινώνει 
ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο 
ακόλουθος υποψήφιος έχει προταθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019: 
 

κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους (Ψήφισμα 5(σ)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος). 

 
Το βιογραφικό σημείωμα του πιο πάνω προτεινόμενου υποψηφίου, καθώς 
και αυτά των υπόλοιπων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες 
Μετόχων (προχωρήστε κάτω / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση 
/ Βιογραφικά Νέων Υποψηφίων Δ.Σ.). 
 
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Youssef A. Nasr, 
έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας 
στις 28 Αυγούστου 2019, για προσωπικούς λόγους. 
 
Επισυνάπτεται τροποποιημένο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το 
οποίο έχει επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή 
Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / 
Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Πληρεξούσιο). 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
 
 
 

 

http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/


 
 

*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε 

«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

Προς: HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος 
Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων 
Τηλ.: 22 500 650 / 22 500 794  
Φαξ: 22 500 065  
Email: shares@hellenicbank.com 
 
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Εγώ / Εμείς* _______________________________________________________________________ με  

αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής*_______________________ από _______________________________  

μέλος / μέλη* της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «Τράπεζα»), διορίζω / διορίζουμε*  

τον κ. / την κα.* ______________________________________________ Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής* 

__________________ από _________________________________________ ή αν αυτός / αυτή* 

κωλύεται τον κ. / την κα.* ______________________________________________ Αρ. Ταυτ. / Αρ. 

Εγγραφής *____________ από _______________________________________ ως Αντιπρόσωπό μου / 

μας* για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας* για λογαριασμό μου / μας*, αναφορικά με όλες*/ 

_______________ ** από τις μετοχές μου / μας*, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της 

Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 11:30 π.μ. και σε 

οποιαδήποτε αναβολή αυτής. 

 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του / της* εκτός εάν ο τρόπος 
ψηφοφορίας καθορίζεται πιο κάτω: 

ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών  καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

 

3. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2018 και καθορισμός των αμοιβών των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2019 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

 

4(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2019. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
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*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε 

«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

4(β). Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των 
ελεγκτών. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(α). Όπως ο κ. Stephen John Albutt επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(β). Όπως ο κ. David Whalen Bonanno επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(γ). Όπως ο κ. Δημήτριος Ευσταθίου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(δ). Όπως η κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ε). Όπως ο κ. Lars Kramer επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ζ). Όπως ο κ. Kristofer Richard Kraus επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(η). Όπως ο κ. Ιωάννης Α. Μάτσης επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(θ). Όπως η κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ι). Όπως ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(κ). Όπως ο κ. Andrew Charles Wynn επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(λ). Όπως ο κ. Zion Bahloul διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(μ). Όπως ο κ. John Charles Chrystal διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 



 
 

*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε 

«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

5(ν). Όπως ο κ. Marco Comastri διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ξ). Όπως ο κ. Ιωάννης Γεωργούλας διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ο). Όπως ο κ. Μάριος Μαραθεύτης διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(π). Όπως η κα. Κυριακή Πηλιά διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(ρ). Όπως ο κ. Μιχάλης Σπανός διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5(σ). Όπως ο κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

6. Εξέταση και, εάν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων Εργοδοτουμένων όπως 
ορίζεται ως Θέμα 6 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

7. Εξέταση και, εάν κριθεί σκόπιμο, έγκριση των Συνιστωσών των Αποδοχών όπως ορίζονται ως 
Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ημερ. _________________________                                            Υπογραφή ____________________________ 
  



 
 

*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε 

«Χ» ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.  

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

• Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (στην πιο πάνω 

διεύθυνση) ή να σταλεί με φαξ στον αρ. 00357 22 500065 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

shares@hellenicbank.com τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των 

εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 

• Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην 

οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου 

θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή θα αποστέλλεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (shares@hellenicbank.com), ανάλογα με την περίπτωση, 

τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. 
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