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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
  
ΘΕΜΑ:  Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής 

Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για τροποποιήσεις στο 
Καταστατικό της Τράπεζας 

 
 
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας με σκοπό να εξετασθούν και, αν 
κριθεί σκόπιμο, να ψηφιστούν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας, 
θα πραγματοποιηθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. 
Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την 
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 11:00 π.μ. 
 
Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο 
ΧΑΚ-ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) 
/ Πληροφορίες Γ.Σ.). 
 
Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων, είτε σε ηλεκτρονική είτε 
σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & 
Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 
2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650 / 22500794, Φαξ: 22500065, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com). 
 
Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 
στην Τράπεζα την 1η Ιουνίου 2022 είναι 412.805.230. 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (η «Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση») της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «Εταιρεία» 
ή (η «Τράπεζα») θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία 
Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 2025 Κύπρος, την 
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 11:00 π.μ. 
 
Κύριο μέλημα της Τράπεζας είναι η ευημερία όλων των μετόχων, των εργαζομένων και 
άλλων προσώπων που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό 
συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε σχέση με τον COVID-19 και θα 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρούνται τα διατάγματα και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη δεδομένη στιγμή. 
 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια μέτρα και/ή περιορισμοί αναμένεται να ισχύουν για 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα σας παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες από την 
Τράπεζα σε εύθετο χρόνο. 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσματα για την 
τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία θα προταθούν, από το 
διοικητικό συμβούλιο, ως ειδικά ψηφίσματα: 
 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

 
 
1. Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 84 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με: 
 
(α) τη διαγραφή, στη δεύτερη γραμμή του Κανονισμού 84, των λέξεων «τέλεξ» και 
«τηλεγράφημα», και 
 
(β) την προσθήκη, αμέσως πριν τη φράση «…αναμετάδοσης εγγράφων από όλα τα 
μέλη…» στην τρίτη γραμμή του Κανονισμού 84, της λέξης «ηλεκτρονικής». 
 
 
2. Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 87 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού 87 στην ολότητά του και 
αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο κανονισμό: 
 
«87. Κανένα πρόσωπο, εκτός από ένα Σύμβουλο που Αποχωρεί (όπως ορίζεται πιο  
κάτω), δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στη θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική 
συνέλευση εκτός (i) αν προταθεί από τους συμβούλους, ή (ii) εάν έχει αφεθεί στο 
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εγγεγραμμένο γραφείο ή αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, τουλάχιστο 
δώδεκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από ενενήντα μέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση (α) γραπτή ειδοποίηση, 
υπογραμμένη από ένα μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει 
στη συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεσή 
του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με ένα δεόντως συμπληρωμένο Ατομικό 
Ερωτηματολόγιο (όπως ορίζεται πιο κάτω), και (β) γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από 
το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί. 
 
Για τους σκοπούς του Κανονισμού 87, «Ατομικό Ερωτηματολόγιο» σημαίνει το ατομικό 
ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που θα 
διοριστεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ενός αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, 
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή εγγράφων που αναφέρονται σε 
αυτό. Το Ατομικό Ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου.» 
 
 
3. Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 107 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με τη διαγραφή της παραγράφου (Α)(ε) του Κανονισμού 107 και την αντικατάστασή 
της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 
«(ε) γίνεται σύμβουλος ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε 
άλλου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο ή της μητρικής του εταιρείας, 
εκτός εάν οι σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά. ή», 
 
(β) με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (Α)(ζ) του Κανονισμού 107, της τελείας 
και την προσθήκη της φράσης «. ή», 
 
(γ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (Α)(η):  
 
«(η) απομακρύνεται από το αξίωμα του συμβούλου με ψήφισμα που εγκρίθηκε από 
όλους τους υπόλοιπους σύμβουλους», και 
 
(δ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (Γ): 
 
«(Γ) Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να είναι Προτεινόμενος Σύμβουλος (όπως ορίζεται 
πιο κάτω) εάν, κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς του, είναι σύμβουλος ή αντιπρόσωπος 
ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος 
στην Κύπρο ή της μητρικής του εταιρείας.» 
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4. Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 108 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού 108 στην ολότητά του και 
αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο κανονισμό: 
 
«108. Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει τρία χρόνια στο αξίωμα από την ημερομηνία του διορισμού τους, και 
οποιοδήποτε πρόσωπο εκλέγηκε ως σύμβουλος σύμφωνα με τον Κανονισμό 113, θα 
αποχωρούν από το αξίωμα και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν, θα είναι επιλέξιμοι για 
επανεκλογή. Οι σύμβουλοι, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή, θα αναφέρονται ως 
οι «Σύμβουλοι που Αποχωρούν».» 
 
 
5. Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 110 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (Β) του Κανονισμού 110 (ένατη γραμμή), των 
λέξεων «…των παραγράφων (Γ) και...» και με την αντικατάσταση της αναφοράς στην 
παράγραφο (Ε) (δέκατη γραμμή) με τη φράση «…της παραγράφου (Δ)…», 
 
(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (Β) του Κανονισμού 110 (εντέκατη γραμμή), της 
λέξης «…ανεξάρτητων…», 
 
(γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (Γ) του Κανονισμού 110, 
 
(δ) με την εκ νέου αρίθμηση της παραγράφου (Δ) του Κανονισμού 110 ως παράγραφος 
(Γ), 
 
(ε) με την εκ νέου αρίθμηση της παραγράφου (Ε) του Κανονισμού 110 ως παράγραφος 
(Δ), και 
 
(στ) με τη διαγραφή, στην τρίτη και τέταρτη γραμμή της παραγράφου (Δ) (όπως έχει 
αναριθμηθεί) του Κανονισμού 110, των λέξεων «…ανεξάρτητος…» και «…ανεξάρτητο…». 
 
 
6. Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 112 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού στην ολότητά του. 
 
 
7. Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
‘Όπως, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υιοθετηθεί το Ψήφισμα 6 πιο πάνω: 
 
(α) ο Κανονισμός 55 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή όλων των αναφορών σε αυτόν, στον Κανονισμό 
158, και την αντικατάστασή τους με αναφορές στον Κανονισμό 157, 
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(β) ο Κανονισμός 116 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή της αναφοράς σε αυτόν, στον Κανονισμό 114, και την αντικατάστασή της με 
αναφορά στον Κανονισμό 113, 
 
(γ) ο Κανονισμός 126 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή, στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 126, της αναφοράς στις παραγράφους 
126(α) και (β), και την αντικατάστασή της με αναφορά στις παραγράφους 125(α) και (β), 
 
(δ) ο Κανονισμός 156 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή της αναφοράς σε αυτόν, στον Κανονισμό 154, και την αντικατάστασή της με 
αναφορά στον Κανονισμό 153, 
 
(ε) ο Κανονισμός 158 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή όλων των αναφορών σε αυτόν, στον Κανονισμό 158, και την αντικατάστασή 
τους με αναφορές στον Κανονισμό 157, και 
 
(στ) οι Κανονισμοί 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθούν και δια 
του παρόντος τροποποιούνται με την εκ νέου αρίθμηση των εν λόγω Κανονισμών ως οι 
Κανονισμοί 112-160. 
 
 
8. Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 120 (όπως έχει αναριθμηθεί από το ψήφισμα 7(στ) πιο πάνω) 
τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από τις 
λέξεις «…σχετικό αξίωμα…» (τρίτη γραμμή) της φράσης «…, η δε τέτοια περίοδος δεν θα 
υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 
οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.». 
 
 
9. Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 122 (όπως έχει αναριθμηθεί από το ψήφισμα 7(στ) πιο πάνω) 
τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του 
Κανονισμού αμέσως μετά από τις λέξεις «…να προεδρεύσει στη συνεδρία», της φράσης 
«Πρόεδρος επιτροπής δεν δικαιούται να κατέχει το αξίωμα αυτό για περίοδο που να 
υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 
οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.». 
 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία, 1η Ιουνίου 2022 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Ψηφίσματα τα οποία θα προταθούν, από το διοικητικό συμβούλιο, ως ειδικά ψηφίσματα: 
 
Θέμα 1 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 84 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με: 
 
(α) τη διαγραφή, στη δεύτερη γραμμή του Κανονισμού 84, των λέξεων «τέλεξ» και 
«τηλεγράφημα», και 
 
(β) την προσθήκη, αμέσως πριν τη φράση «…αναμετάδοσης εγγράφων από όλα τα 
μέλη…» στην τρίτη γραμμή του Κανονισμού 84, της λέξης «ηλεκτρονικής». 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 1 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με τη διαγραφή αναφορών σε «τέλεξ» και «τηλεγράφημα», 
μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον ως μέσα αναμετάδοσης εγγράφων, και 
διευκρινίζεται επίσης ότι η αναμετάδοση εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. 
 
Θέμα 2 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 87 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού 87 στην ολότητά του και 
αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο κανονισμό: 
 
«87. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα Σύμβουλο που Αποχωρεί (όπως ορίζεται πιο 
κάτω) δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στη θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική 
συνέλευση εκτός (i) αν προταθεί από τους συμβούλους, ή (ii) εάν έχει αφεθεί στο 
εγγεγραμμένο γραφείο ή αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, τουλάχιστο 
δώδεκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από ενενήντα μέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση (α) γραπτή ειδοποίηση, 
υπογραμμένη από ένα μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει 
στη συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεσή 
του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με ένα δεόντως συμπληρωμένο Ατομικό 
Ερωτηματολόγιο (όπως ορίζεται πιο κάτω), και (β) γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από 
το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί. 
 
Για τους σκοπούς του Κανονισμού 87, «Ατομικό Ερωτηματολόγιο» σημαίνει το ατομικό 
ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που θα 
διοριστεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ενός αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, 
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σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή εγγράφων που αναφέρονται σε 
αυτό. Το Ατομικό Ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου.» 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 2 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Όλα τα πρόσωπα που εκλέγονται στο αξίωμα του συμβούλου πρέπει να εγκρίνονται από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πρέπει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού 
Οργάνου και των Προσώπων που κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Aδειοδοτημένα Πιστωτικά 
Ιδρύματα Οδηγίας του 2020 (η «περί Ικανότητας και Καταλληλότητας Οδηγία»), να 
αξιολογούνται ατομικά από την Τράπεζα είτε πριν από την εκλογή τους είτε εντός ενός 
μηνός από την εκλογή τους. Είναι επομένως προς το συμφέρον των μετόχων να 
ολοκληρώνεται η αξιολόγηση οποιουδήποτε υποψηφίου πριν από τις εκλογές. 
 
Η αξιολόγηση κάθε εκλεγμένου συμβούλου προϋποθέτει ότι το Ατομικό Ερωτηματολόγιο 
έχει συμπληρωθεί δεόντως και έχει υποβληθεί στην Τράπεζα και, μόλις η Τράπεζα είναι 
ικανοποιημένη ότι έχει συμπληρωθεί δεόντως, να διευθετήσει προσωπική συνέντευξη με 
τον εκλεγμένο σύμβουλο και να προβεί σε αξιολόγησή του. Σύμφωνα με την περί 
Ικανότητας και Καταλληλότητας Οδηγία, η αξιολόγηση της Τράπεζας πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα σε 30 μέρες (το αργότερο) από την εκλογή του εν λόγω προσώπου. Το 
Ατομικό Ερωτηματολόγιο είναι αρκετά λεπτομερές, και συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον 
μια με δυο εβδομάδες για να συμπληρωθεί, νοουμένου πάντα ότι όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες. Η Τράπεζα πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις εάν τα Ατομικά Ερωτηματολόγια δεν 
υποβάλλονται σε εύλογο χρόνο πριν από τις εκλογές. 
 
Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού 87, ώστε το Ατομικό 
Ερωτηματολόγιο να υποβάλλεται μαζί με την ειδοποίηση του μέλους σχετικά με την 
πρόθεσή του να προτείνει το εν λόγω πρόσωπο για εκλογή. 
 
Προτείνεται επίσης η τροποποίηση της περιόδου υποβολής υποψηφιότητας από 
«τουλάχιστον δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από σαράντα πέντε 
μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση» σε «τουλάχιστο 
δώδεκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από ενενήντα μέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση». 
 
Θέμα 3 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 107 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με τη διαγραφή της παραγράφου (Α)(ε) του Κανονισμού 107 και την αντικατάστασή 
της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 
«(ε) γίνεται σύμβουλος ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε 
άλλου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο ή της μητρικής του εταιρείας, 
εκτός εάν οι σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά. ή», 
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(β) με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (Α)(ζ) του Κανονισμού 107, της τελείας 
και την προσθήκη της φράσης «. ή», 
 
(γ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (Α)(η): 
 
«(η) απομακρύνεται από το αξίωμα του συμβούλου με ψήφισμα που εγκρίθηκε από 
όλους τους υπόλοιπους σύμβουλους», και 
 
(δ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (Γ): 
 
«(Γ) Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να είναι Προτεινόμενος Σύμβουλος (όπως ορίζεται 
πιο κάτω) εάν, κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς του, είναι σύμβουλος ή αντιπρόσωπος 
ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος 
στην Κύπρο ή της μητρικής του εταιρείας.» 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 3 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 107(Α)(ε) 
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι διπλή. Η πρώτη τροποποίηση είναι για να προβλεφθεί 
ότι ένας σύμβουλος που γίνεται «εκπρόσωπος» μπορεί επίσης να απομακρυνθεί από το 
αξίωμα του συμβούλου. Η δεύτερη τροποποίηση είναι η αντικατάσταση της λέξης 
«τράπεζα» με τη φράση «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο», που είναι ο όρος 
που χρησιμοποιείται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, και η επέκταση 
της πρόνοιας σε διευθυντές, υπαλλήλους, κ.λ.π. της μητρικής του εταιρείας. 
 
Νέος Κανονισμός 107(Α)(η) 
 
Το προτεινόμενο ψήφισμα δίνει το δικαίωμα σε όλους τους άλλους σύμβουλους, 
ενεργώντας ομόφωνα, να απομακρύνουν οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο από το αξίωμά 
του. Υπό την προϋπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από 13 
μέλη (μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμβούλων σύμφωνα με το Καταστατικό), αυτό θα 
σημαίνει στην πραγματικότητα ότι οι 12 σύμβουλοι θεωρούν ότι ο 13ος σύμβουλος δεν είναι 
κατάλληλος να είναι σύμβουλος της Τράπεζας και θα πρέπει να απομακρυνθεί. 
 
Νέος Κανονισμός 107(Γ) 
 
Το προτεινόμενο ψήφισμα αποκλείει πρόσωπο, το οποίο είναι σύμβουλος, 
αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου 
πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο ή της μητρικής του εταιρείας, από το να είναι επιλέξιμο 
για εκλογή ως σύμβουλος της Τράπεζας. Είναι προφανές ότι θα προκύψουν  σοβαρά 
θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας εάν ένα τέτοιο πρόσωπο εκλεγεί 
σύμβουλος της Τράπεζας και η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην πρόληψη 
μιας τέτοιας περίπτωσης. 
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Θέμα 4 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 108 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού 108 στην ολότητά του και 
αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο κανονισμό: 
 
«108. Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει τρία χρόνια στο αξίωμα από την ημερομηνία του διορισμού τους, και 
οποιοδήποτε πρόσωπο εκλέγηκε ως σύμβουλος σύμφωνα με τον Κανονισμό 113, θα 
αποχωρούν από το αξίωμα και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν, θα είναι επιλέξιμοι για 
επανεκλογή. Οι σύμβουλοι, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή, θα αναφέρονται ως 
οι «Σύμβουλοι που Αποχωρούν».» 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 4 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις 
κανονιστικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 15(5) της περί Εσωτερικής 
Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2021 (η «Οδηγία Εσωτερικής 
Διακυβέρνησης»). 
 
Η παράγραφος 15(5) της Οδηγίας Εσωτερικής Διακυβέρνησης προβλέπει ότι σύμβουλοι 
που εκλέγονται σε ετήσια γενική συνέλευση αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος 
υπόκεινται σε επανεκλογή σε τρία χρόνια από την ημερομηνία του διορισμού τους. 
 
Η Τράπεζα έχει διερευνήσει με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά πόσο η εκ 
περιτροπής επανεκλογή του ενός τρίτου των συμβούλων, σε κάθε ετήσια γενική 
συνέλευση, θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Εσωτερικής Διακυβέρνησης. Η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημέρωσε την Τράπεζα ότι μια τέτοια πρόνοια δεν θα ήταν 
αποδεκτή. 
 
Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση έχει λάβει την έγκριση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. 
 
Θέμα 5 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 110 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (Β) του Κανονισμού 110 (ένατη γραμμή), των 
λέξεων «…των παραγράφων (Γ) και...» και με την αντικατάσταση της αναφοράς στην 
παράγραφο (Ε) (δέκατη γραμμή) με τη φράση «…της παραγράφου (Δ)…», 
 
(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (Β) του Κανονισμού 110 (εντέκατη γραμμή), της 
λέξης «…ανεξάρτητων…», 
 
(γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (Γ) του Κανονισμού 110, 
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(δ) με την εκ νέου αρίθμηση της παραγράφου (Δ) του Κανονισμού 110 ως παράγραφος 
(Γ), 
 
(ε) με την εκ νέου αρίθμηση της παραγράφου (Ε) του Κανονισμού 110 ως παράγραφος 
(Δ), και 
 
(στ) με τη διαγραφή, στην τρίτη και τέταρτη γραμμή της παραγράφου (Δ) (όπως έχει 
αναριθμηθεί) του Κανονισμού 110, των λέξεων «…ανεξάρτητος…» και «…ανεξάρτητο…». 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 5 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Τα προτεινόμενα ψηφίσματα καταργούν τους περιορισμούς στο διορισμό μη-ανεξάρτητων 
μη-εκτελεστικών συμβούλων ως Προσωρινών Συμβούλων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν την τροποποίηση του Κανονισμού 108 (Θέμα 4 πιο πάνω), αυτή η 
τροποποίηση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκής αριθμός μη-
εκλεγμένων συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να διοριστούν ως Προσωρινοί Σύμβουλοι. 
 
Θέμα 6 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 112 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή του Κανονισμού στην ολότητά του. 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 6 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Οι διατάξεις του Κανονισμού 112 στην ουσία αναπαράγουν τις διατάξεις του Κανονισμού 
87 και, ως εκ τούτου, ο Κανονισμός 112 καθίσταται περιττός. 
 
Θέμα 7 
 
Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
‘Όπως, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υιοθετηθεί το Ψήφισμα 6 πιο πάνω: 
 
(α) ο Κανονισμός 55 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή όλων των αναφορών σε αυτόν, στον Κανονισμό 
158, και την αντικατάστασή τους με αναφορές στον Κανονισμό 157, 
 
(β) ο Κανονισμός 116 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή της αναφοράς σε αυτόν, στον Κανονισμό 114, και την αντικατάστασή της με 
αναφορά στον Κανονισμό 113, 
 
(γ) ο Κανονισμός 126 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή, στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 126, της αναφοράς στις παραγράφους 
126(α) και (β), και την αντικατάστασή της με αναφορά στις παραγράφους 125(α) και (β), 
 
(δ) ο Κανονισμός 156 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή της αναφοράς σε αυτόν, στον Κανονισμό 154, και την αντικατάστασή της με 
αναφορά στον Κανονισμό 153, 
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(ε) ο Κανονισμός 158 τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη 
διαγραφή όλων των αναφορών σε αυτόν, στον Κανονισμό 158, και την αντικατάστασή 
τους με αναφορές στον Κανονισμό 157, και 
 
(στ) οι Κανονισμοί 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθούν και δια 
του παρόντος τροποποιούνται με την εκ νέου αρίθμηση των εν λόγω Κανονισμών ως οι 
Κανονισμοί 112-160. 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 7 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για να διορθωθεί η αριθμητική σειρά των Κανονισμών 
και οι αναφορές σε διάφορους Κανονισμούς. 
 
Θέμα 8 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 120 (όπως έχει αναριθμηθεί από το ψήφισμα 7(στ) πιο πάνω) 
τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από τις 
λέξεις «σχετικό αξίωμα» (τρίτη γραμμή), της φράσης «…, και τέτοια περίοδος δεν θα 
υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 
οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.». 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 8 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της 
Οδηγίας Εσωτερικής Διακυβέρνησης η οποία, επί του παρόντος, προβλέπει ότι ο 
πρόεδρος ενός αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα 
αυτό για περισσότερα από 6 χρόνια. 
 
Θέμα 9 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 
Όπως ο Κανονισμός 122 (όπως έχει αναριθμηθεί από το ψήφισμα 7(στ) πιο πάνω) 
τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του 
Κανονισμού ,αμέσως μετά από τις λέξεις «…να προεδρεύσει στη συνεδρία», της φράσης 
«Πρόεδρος επιτροπής δεν δικαιούται να κατέχει το αξίωμα αυτό για περίοδο που να 
υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 
οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.». 
 
Επεξήγηση για το Ψήφισμα 9 (ειδικό ψήφισμα) 
 
Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της 
Οδηγίας Εσωτερικής Διακυβέρνησης η οποία, επί του παρόντος, προβλέπει ότι ο 
πρόεδρος μίας επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου ενός αδειοδοτημένου πιστωτικού 
ιδρύματος δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα αυτό για περισσότερα από 6 χρόνια. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο μελών της Τράπεζας 
κατά την «Ημερομηνία Αρχείου» έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, να παραστεί, να 
απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. Ως «Ημερομηνία Αρχείου» για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος 
ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις  22 
Ιουνίου 2022. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 20 Ιουνίου 2022 και 
μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. 
 

(2) Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται 
να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει 
ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε 
φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως 
αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού 
οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως 
εκπρόσωπός του στη σχετική γενική συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι 
αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της 
Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μερίδων 
Επενδυτή, τότε ο μέτοχος εκείνος μπορεί, αναφορικά με την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που 
εμφανίζονται στον κάθε Κωδικό Μερίδας Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 
Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά που 
επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, πρέπει να το 
υποδείξουν στο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου. 
 

(3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή Σχέσεις 
Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.), είναι 
επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη 
Διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 
Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 
200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος) ή να σταλεί με φαξ στο +357 22 500065 
ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο shares@hellenicbank.com τουλάχιστο 
48 ώρες πριν από το χρόνο έναρξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι 
μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού 
αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία 
Μετοχών και Χρεογράφων στα τηλέφωνα +357 22 500650 / 22 500794. 
 

(4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν 
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας. 
 

(5) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των 
συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε 

http://www.hellenicbank.com/
mailto:shares@hellenicbank.com
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πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός του στην Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο 
αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που 
εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο 
αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Τράπεζας. 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
(6) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας οποιοδήποτε 

ψήφισμα που τίθεται για έγκριση σε γενική συνέλευση (άλλο από ψήφισμα για την 
εκλογή συμβούλων) θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή αφού 
δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία με 
ψηφοδέλτιο: 

 
(α)  από τον / την πρόεδρο ή 
 
(β)  από τουλάχιστον πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου ή 
 
(γ)  από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 

και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη 
συνέλευση ή 

 
(δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει 
πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο 
του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το 
δικαίωμα. 

 
Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, δήλωση του 
προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, 
ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση 
στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα 
αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να 
χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή 
εναντίον του ψηφίσματος. 

 
Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο μπορεί να αποσυρθεί. 
 

(7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται 
αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση 
ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω 
αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. 
 

(8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισμό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται με τον τρόπο 
που θα καθορίζει ο/η πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την 
απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή. 
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(9) Ο Κανονισμός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που 
ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής 
της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αμέσως. 
 

(10) Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση με απλή 
πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε 
αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. 
 

(11) Ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Τράπεζα θα είναι ψήφισμα το οποίο 
εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των 
μετόχων της Τράπεζας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη 
ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και που καθορίζει το σκοπό να 
προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα. 
 

(12) Ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι 
ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) με 
πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των μετόχων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το 
μισό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική 
συνέλευση. 
 

(13) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε 
θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το 
συγκεκριμένο ψήφισμα. 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
(14) Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μέτοχοι της 

Τράπεζας έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα ως θέμα στην 
ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω μέλος 
κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον πέντε 
τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία 
έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη 
συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 

  
Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε Έντυπη Μορφή: 

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 
Hellenic Bank Public Company Limited 

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού & Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος 

ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο +357 22 500054 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secretariat@hellenicbank.com 

 
(15) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το διοικητικό συμβούλιο της 
Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για 

mailto:secretariat@hellenicbank.com
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τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται 
όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη 
Συνέλευση ή στην εχεμύθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας· ή (β) η 
απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαμορφωμένη 
θέση ερωτήσεων και απαντήσεων· ή (γ) κατά την κρίση του / της προέδρου της 
συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να 
απαντηθεί η ερώτηση. 
 

(16) Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της 
ιδιότητάς τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι 
την 18η Ιουνίου 2022) στο γραφείο του Γραμματέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. 
Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ 
στο +357 22 500054 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο 
secretariat@hellenicbank.com. 

 
(17) Τα έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων, θα είναι 
διαθέσιμα: 

(α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com 
(Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / 
Πληροφορίες Γ.Σ.)· και 

(β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία 
Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, 
(Τηλέφωνα: +357 22 500650 / 22 500794, Φαξ: +357 22 500065, Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com), καθώς επίσης και κατά την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση. 

(18) Οι πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α(4) του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε 
κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.). 

mailto:secretariat@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/
mailto:shares@hellenicbank.com
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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.  
 

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της 

Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 11:00 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: 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
1. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας 

όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 1 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

2. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 2 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

3. Μελέτη και έγκριση της αντικατάστασης του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 3 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   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. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 4 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

5. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 5 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

6. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 6 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

7. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της 
Τράπεζας όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

8. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 8 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

9. Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας 
όπως καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 9 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ. 

        **   ΥΠΕΡ                 **   ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
 

 
 
 
 
Ημερ. _________________________                                            Υπογραφή ____________________________ 
 
 
 
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 Έκτακτης 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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*    Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. 
** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε 

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

 
• Μέτοχοι που επιλέγουν να διορίσουν τον Γραμματέα της Τράπεζας ως τον αντιπρόσωπό τους θα 

πρέπει να προσδιορίσουν πώς θα ψηφίσει στο κάθε ψήφισμα. Ο Γραμματέας δεν θα αποδεχθεί 
οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού του ως αντιπροσώπου το οποίο δεν καθορίζει πώς ο μέτοχος θέλει 
να ψηφίσει στο κάθε ψήφισμα. 


