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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «Ετήσια 
Γενική Συνέλευση») της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η 
«Τράπεζα») θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία 
Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 2025 Κύπρος, την 
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στις 11:00 π.μ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την 
πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 
υγεία και ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών σε συναθροίσεις) που 
έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι μέτοχοι θα 
δύνανται να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ηλεκτρονικά και συνεπώς 
προτρέπονται να συμμετάσχουν με αυτό τον τρόπο και να αποφύγουν τη φυσική τους 
παρουσία στη συνέλευση.  
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019. 

  
2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών 

για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
 
3. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου. 
 
4. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής 

Μετασχηματισμού του διοικητικού συμβουλίου. 
 
5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να 

καθορίσει την αμοιβή τους. 
 
6. Επανεκλογή των ακόλουθων συμβούλων, με ξεχωριστή ψηφοφορία, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες των Κανονισμών 108 μέχρι 112 του καταστατικού της Τράπεζας (το 
«Καταστατικό»): 

 
 (α)  κ. Stephen John Albutt (Ψήφισμα 6(α)) 

(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

 (β)  κ. David Whalen Bonanno (Ψήφισμα 6(β)) 
(προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(γ)  κ. Marco Comastri (Ψήφισμα 6(γ)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
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(δ)  κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου (Ψήφισμα 6(δ)) 

(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(ε)  κ. Lars Kramer (Ψήφισμα 6(ε)) 
(προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(στ) κ. Kristofer Richard Kraus (Ψήφισμα 6(στ)) 
(προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(ζ)  κ. Μάριος Μαραθεύτης (Ψήφισμα 6(ζ)) 
 (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος),  

 
(η)  κ. Ιωάννης Α. Μάτσης (Ψήφισμα 6(η)) 

(προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(θ)  κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου (Ψήφισμα 6(θ)) 
(προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(ι)  Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου (Ψήφισμα 6(ι)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(κ)  κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους (Ψήφισμα 6(κ)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος) και 
 

(λ)  κ. Andrew Charles Wynn (Ψήφισμα 6(λ)) 
 (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος). 

 
Εκλογή των ακολούθων προσώπων στο αξίωμα του συμβούλου της Τράπεζας, 
με ξεχωριστή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 109 μέχρι 
112 του Καταστατικού: 

 
 (μ)  κ. Zion Bahloul (Ψήφισμα 6(μ)) 

(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
  

(ν)  κ. Ελευθέριος Χατζηζαχαρία (Ψήφισμα 6(ν)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 

(ξ)  κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Ψήφισμα 6(ξ)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος) και 
 

(ο)  κ. John Gregory Iossifides (Ψήφισμα 6(ο)) 
(προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος). 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 

Η εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, η υιοθέτηση του ακόλουθου ψηφίσματος που θα 

προταθεί ως ειδικό ψήφισμα  

 
7. Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας 
 

Όπως ο Κανονισμός 141 του Καταστατικού τροποποιηθεί και δια του 
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 141 και 
την αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη: 
 

«Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα 
μπορεί, εφόσον ληφθεί η εκ των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής 
δυνάμει του άρθρου 73(1) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
73(2) του Κανονισμού αριθ. 575/2013 (Κανονισμός για Κεφαλαιουχικές 
Ανάγκες) ως αυτός δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε 
καιρό, να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου 
μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας 
της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο 
πάνω με τη διανομή πλήρως πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων 
ομολογιακού δανείου σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή 
περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν 
μια τέτοια απόφαση. και όπου συναντάται οποιαδήποτε δυσκολία πάνω σε 
μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την 
κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά 
κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή 
συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα 
γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω 
καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, 
και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους 
με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό και γενικά να προβαίνουν 
σε τέτοιες διευθετήσεις για την παραχώρηση, αποδοχή και πώληση τέτοιας 
συγκεκριμένης περιουσίας ή πιστοποιητικών που αντιπροσωπεύουν μέρος 
των μετοχών που κατέχονται ή κλάσματα μετοχών, ή οποιοδήποτε μέρος 
αυτών, και άλλως πως όπως θεωρούν σωστό.» 

 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ 
Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 25 Μαΐου 2020 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Θέμα 1 
 
Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019. 
 
Η έκθεση διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 περιλαμβάνεται 
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τράπεζας για το 2019 και είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική 
Διακυβέρνηση (προχωρήστε στο τέλος) / Ετήσιες Εκθέσεις). 
 
Θέμα 2 
 
Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των 
ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα 
(Αποτελέσματα για το έτος 2019 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση)). 
 
Θέμα 3 
 
Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός της 
αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια 
επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 
 
Η έκθεση πολιτικής αμοιβών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 
Τράπεζας για το 2019 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση (προχωρήστε 
στο τέλος) / Ετήσιες Εκθέσεις). 
 
Προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 
παραμείνουν οι ίδιες όπως είχαν καθοριστεί για το έτος 2019 από την ετήσια γενική 
συνέλευση της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2019. 
Λεπτομέρειες των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2019 
παρατίθενται στην έκθεση πολιτικής αμοιβών. 
 
Θέμα 4 
 
Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Μετασχηματισμού του διοικητικού συμβουλίου. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 122 του Καταστατικού της Τράπεζας, οι σύμβουλοι 
μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα 
απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματός τους που κατά την κρίση τους ήθελαν 

http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/
http://www.hellenicbank.com/
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καθορίσει, νοουμένου ότι (i) καμία επιτροπή δεν θα αποτελείται από λιγότερα των 
τριών μελών και (ii) η πλειοψηφία των μελών της κάθε επιτροπής θα αποτελείται από 
ανεξάρτητους συμβούλους. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο 
αυτό, θα έχει υποχρέωση, κατά την άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί 
με τον τρόπο αυτό, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται 
από τους συμβούλους. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 35(1) της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης 
Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «τα ιδρύματα συστήνουν 
επιτροπές του διοικητικού οργάνου οι οποίες είναι κατάλληλες για το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων τους». 
 
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μιας προσωρινής / ad-hoc επιτροπής 
(η Επιτροπή Μετασχηματισμού) από την 4η Μαΐου 2020 και για μια περίοδο που δεν 
θα επεκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Αυτή η περίοδος μπορεί, ανάλογα 
με την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου Μετασχηματισμού, να παραταθεί ή να 
τερματισθεί νωρίτερα εάν η εφαρμογή της Στρατηγικής Μετασχηματισμού 
ολοκληρωθεί ουσιαστικά νωρίτερα από την 31η Δεκεμβρίου 2022. 
 
Ο πρωταρχικός ρόλος αυτής της προσωρινής / ad-hoc επιτροπής είναι να επιβλέπει 
την εφαρμογή της Στρατηγικής Μετασχηματισμού της Τράπεζας με ιδιαίτερη έμφαση 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
που αποτελεί μέρος της συνολικής Στρατηγικής Μετασχηματισμού της Τράπεζας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού 
και το χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνουν για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών 
της επιτροπής, προτείνεται όπως εγκριθεί η ακόλουθη αμοιβή: (i) Πρόεδρος της 
Επιτροπής Μετασχηματισμού: €45.000 ετησίως (ii) κάθε μέλος της Επιτροπής 
Μετασχηματισμού: €20.000 ετησίως. Οι εν λόγω αμοιβές συνάδουν με τις αμοιβές των 
άλλων επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου. 
 
Το ψήφισμα προτάθηκε από την επιτροπή αμοιβών και ακολούθως εγκρίθηκε από το 
διοικητικό συμβούλιο. 
 
Θέμα 5 
 
5(α) Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας για το 

2020. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής ελέγχου, εισηγείται προς 
τους μετόχους την επανεκλογή της KPMG Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και ενόψει του ότι 
(i) δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισμό άλλου ελεγκτή ή 
που να ζητά την παύση των υφιστάμενων ελεγκτών της Τράπεζας και (ii) η KPMG 
Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμεί να επαναδιοριστεί 
ως ελεγκτής της Τράπεζας, η KPMG Limited επαναδιορίζεται αυτόματα ως ελεγκτής 
της Τράπεζας για το 2020. 
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5(β) Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα για έγκριση: 
 
Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή 
των ελεγκτών. 
 
Θέμα 6 
 
Εκλογή διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας. 
 
Επεξηγήσεις αναφορικά με τα Ψηφίσματα 6(α) μέχρι 6(λ) (συνήθη ψηφίσματα) 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 108 του Καταστατικού της Τράπεζας, οι πιο κάτω 
σύμβουλοι αποχωρούν και, όντας επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Επανεκλογή των πιο κάτω συμβούλων, με ξεχωριστά ψηφίσματα: 
 
(α) κ. Stephen John Albutt (Ψήφισμα 6(α)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(β) κ. David Whalen Bonanno (Ψήφισμα 6(β)) 
     (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(γ) κ. Marco Comastri (Ψήφισμα 6(γ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(δ) κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου (Ψήφισμα 6(δ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(ε) κ. Lars Kramer (Ψήφισμα 6(ε)) 
     (προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(στ) κ. Kristofer Richard Kraus (Ψήφισμα 6(στ)) 
     (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(ζ) κ. Μάριος Μαραθεύτης (Ψήφισμα 6(ζ)) 
     (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος),  
 
(η) κ. Ιωάννης Α. Μάτσης (Ψήφισμα 6(η)) 
     (προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(θ) κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου (Ψήφισμα 6(θ)) 
    (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(ι) Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου (Ψήφισμα 6(ι)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(κ) κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους (Ψήφισμα 6(κ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος) και 
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(λ) κ. Andrew Charles Wynn (Ψήφισμα 6(λ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος). 
 
Τα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων που αποχωρούν και προσφέρονται για 
επανεκλογή (Ψηφίσματα 6(α) μέχρι 6(λ)) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση 
[Διοικητικό Συμβούλιο]). 

 
Επεξηγήσεις αναφορικά με τα Ψηφίσματα 6(μ) μέχρι 6(ο) (συνήθη ψηφίσματα) 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού, κανένα πρόσωπο άλλο από 
σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του 
συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους 
συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας γραπτή 
ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος της Τράπεζας που δικαιούται να παρευρεθεί και 
να ψηφίσει στη συνέλευση της Τράπεζας σε σχέση με την οποία δίνεται η εν λόγω 
ειδοποίηση για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με 
γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την 
προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι 
περισσότερες από σαράντα πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί 
για τη συνέλευση. 
 
Εκλογή των πιο κάτω προσώπων στο αξίωμα του συμβούλου με ξεχωριστά 
ψηφίσματα: 
 
(μ) κ. Zion Bahloul (Ψήφισμα 6(μ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(ν) κ. Ελευθέριος Χατζηζαχαρία (Ψήφισμα 6(ν)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος), 
 
(ξ) κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Ψήφισμα 6(ξ)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος) και  
 
(ο) κ. John Gregory Iossifidis (Ψήφισμα 6(ο)) 
     (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος). 
 
Ο κ. Zion Bahloul είχε εκλεγεί στην περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας 
αλλά, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης, δεν έχει λάβει την 
απαιτούμενη έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και επομένως δεν έχει διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο. Εάν ο κ. Bahloul 
λάβει την απαιτούμενη έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και διοριστεί ως σύμβουλος πριν τη φετινή Ετήσια Γενική 
Συνέλευση τότε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 108 του Καταστατικού, θα αποχωρήσει 
και, όντας επανεκλέξιμος, θα προσφερθεί για επανεκλογή. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. 
Bahloul έχει προταθεί ξανά από μέτοχο της Τράπεζας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 112 του Καταστατικού. 
 

http://www.hellenicbank.com/
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Ο κ. Ελευθέριος Χατζηζαχαρία, ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου και ο κ. John 
Gregory Iossifidis έχουν προταθεί από μέτοχους της Τράπεζας σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 112 του Καταστατικού. Η εκλογή του κάθε ενός από τους 
προαναφερθέντες τελεί υπό την αίρεση της θετικής αξιολόγησής τους (βλέπε πιο 
κάτω) και της έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και ο διορισμός τους, εάν εκλεγούν, θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της 
έγκρισης αυτής. Το ίδιο θα ισχύει και για τον κ. Bahloul εάν δεν έχει, εν τω μεταξύ, 
λάβει τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. 
 

Τα βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναφέρονται πιο πάνω για εκλογή στο 
αξίωμα του συμβούλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε 
κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.). 
 
Τα ονόματα οποιωνδήποτε άλλων προτεινομένων υποψηφίων, εάν υπάρχουν, για 
εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουνίου 2020. Τα 
βιογραφικά σημειώματα οποιωνδήποτε υποψηφίων τα οποία θα ληφθούν από την 
Τράπεζα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com 
(Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες 
Γ.Σ.). 
 
Γενικές Πρόνοιες της περί Αξιολόγησης και Καταλληλότητας Οδηγίας 
 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας θα 
πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην περί της Αξιολόγησης 
της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των προσώπων που 
κατέχουν καίριες θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγία του 2020 της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (η «περί Αξιολόγησης και Καταλληλότητας 
Οδηγία»). Η εκλογή οποιουδήποτε νέου μέλους / οποιωνδήποτε νέων μελών του 
διοικητικού συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισμός του / τους θα έχει ισχύ από την 
ημερομηνία της έγκρισης αυτής. 
 
Η περί Αξιολόγησης και Καταλληλότητας Οδηγία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 
 
Παράγραφος 22(3): 
 
«Σε περίπτωση που τα μέλη διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και η 
αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας των μελών έχει 
διενεργηθεί πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τα ΑΠΙ θα 
πρέπει να παρέχουν στους μετόχους κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης πριν από τη συνέλευση. …» 
 
Παράγραφος 22(4): 
 
«(α) Τα μέλη που εκλέγονται από τους μετόχους πριν από τη διενέργεια αξιολόγησης 
καταλληλότητας, δύναται να διορίζονται μετά τη θετική αξιολόγηση της καταλληλότητας 
τους από τις αρμόδιες αρχές. 
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(β) Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ΑΠΙ θα πρέπει να αξιολογούν την καταλληλότητα των 
μελών και τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εκλογής των μελών. 
 
(γ) Εάν από την επακόλουθη αξιολόγηση που διενεργεί το ΑΠΙ προκύπτει ότι ένα μέλος 
θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλο για τη θέση του, το ΑΠΙ θα πρέπει να ενημερώνει το 
εν λόγω μέλος και την Κεντρική Τράπεζα χωρίς καθυστέρηση. 
 
(δ) Το ΑΠΙ ενημερώνει τους μετόχους, για την αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί και για 
την ανάγκη εκλογής διαφορετικών μελών.» 
 
Παράγραφος 22(5): 
 
«Τα ΑΠΙ θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι μέτοχοι να έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
σχετικές και πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά την υποχρέωση τόσο των μελών του 
διοικητικού οργάνου, όσο και του διοικητικού οργάνου συλλογικά, να πληρούν ανά 
πάσα στιγμή τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους 
μετόχους όσον αφορά την καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου και των μελών του 
θα πρέπει να παρέχουν στους μετόχους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις 
κατόπιν ενημέρωσης και να καλύπτουν τυχόν ελλείψεις της σύνθεσης του διοικητικού 
οργάνου ή των μεμονωμένων μελών του.» Σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες 
Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.). 
 
Για τους σκοπούς της Αξιολόγησης και Καταλληλότητας Οδηγίας η Τράπεζα είναι ΑΠΙ. 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Θέμα 7 
 
Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού 
 
Τα άρθρα 73(1) και 73(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 («Κανονισμός 575/2013») 
προνοεί: 
 
«73(1). Τα κεφαλαιακά μέσα για τα οποία ένα ίδρυμα αποφασίζει κατά την αποκλειστική 
κρίση του να πραγματοποιήσει διανομές με άλλη μορφή εκτός από τα μετρητά ή μέσο 
ιδίων κεφαλαίων, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά ως μέσα κεφαλαίου κοινών 
μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή μέσα της κατηγορίας 2, 
εκτός εάν το ίδρυμα έχει λάβει την προηγούμενη άδεια των αρμόδιων αρχών. 
 
73(2). Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνο 
εφόσον κρίνουν ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) η ικανότητα του ιδρύματος να ακυρώνει τις πληρωμές δυνάμει του μέσου δεν θα 
επηρεαζόταν αρνητικά από τη διακριτική ευχέρεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή από τη μορφή με την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι διανομές, 
 
β) η ικανότητα του μέσου να απορροφά τις ζημίες δεν θα επηρεαζόταν αρνητικά από 
τη διακριτική ευχέρεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή από τη μορφή με την οποία 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι διανομές, 
 
γ) η ποιότητα του κεφαλαιακού μέσου δεν θα μειωνόταν κατ’ άλλον τρόπο από τη 
διακριτική ευχέρεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή από τη μορφή με την οποία 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι διανομές.» 
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφανθεί ότι ο Κανονισμός 141 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί για να συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 73 του Κανονισμού 
575/2013. 
 
Η ουσία της τροποποίησης του Κανονισμού 141 του Καταστατικού είναι ότι απαιτείται 
η εκ των προτέρων έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν την 
οποιαδήποτε διανομή σε είδος δυνάμει του Κανονισμού 141 του Καταστατικού. Η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει την έγκρισή της μόνο εφόσον ικανοποιηθεί 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73(2) του Κανονισμού 575/2013. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(1) Η 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο 
γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 
Στρόβολος, Λευκωσία, 2025 Κύπρος, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στις 11:00.π.μ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοφανείς συνθήκες που όλοι μας αντιμετωπίζουμε 
και τους περιορισμούς σε συναθροίσεις που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-
19), έχει αποφασιστεί όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση λάβει χώρα με τη 
συμμετοχή του ελάχιστου αριθμού μετόχων που απαιτείται από το Καταστατικό 
για να υπάρχει απαρτία. 

 
(2) Οι μέτοχοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετέχουν 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης (λεπτομέρειες στις 
παραγράφους 25-33 πιο κάτω) και να ψηφίσουν επί των ψηφισμάτων, είτε με τη 
χρήση εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες στις 
παραγράφους 7-11 πιο κάτω ή προσωπικά, μετά τη συμπλήρωση των 
Παρουσιάσεων και των Ερωτήσεων & Απαντήσεων. Με σκοπό να αποφευχθεί 
συνωστισμός κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία θα παραμείνει 
ανοικτή για περίοδο 3 ωρών μετά την ολοκλήρωση των Παρουσιάσεων και των 
Ερωτήσεων & Απαντήσεων. 

 
(3) Οι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα 

δύνανται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνέλευσης ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα τους σταλούν, μετά την εγγραφή τους μέσω του συνδέσμου 
www.imhbusiness.com/en/HBagm, ως επεξηγείται στη παράγραφο 25 πιο κάτω. 

 
(4) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν 

ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντάς τα 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. Η οποιαδήποτε 
επικοινωνία θα πρέπει να παρέχει σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως 
μέτοχοι. Οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την 
Τράπεζα μέχρι τις 6:00 μ.μ. της 11ης Ιουνίου 2020. Απαντήσεις στα πλέον κοινά 
ερωτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων 
(προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.). Η Τράπεζα έχει επίσης την πρόθεση 
να απαντήσει προσωπικά στον κάθε μέτοχο που υποβάλλει ερώτημα. 
 

(5) Η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης εξασφαλίζει την υγεία όλων των 
μετόχων. Οι μέτοχοι συνεπώς προτρέπονται να αποφύγουν τη φυσική 
τους παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και αντ’ αυτού να 
εγγραφούν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και περαιτέρω να 
διορίσουν εκ των προτέρων, με έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου, 

http://www.imhbusiness.com/en/HBagm
mailto:secretariat@hellenicbank.com
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αντιπρόσωπό τους για να ψηφίσει εκ μέρους τους χωρίς να είναι οι ίδιοι 
παρόντες. Για εκείνους τους μετόχους, που θα επιλέξουν να παραστούν 
προσωπικά, η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τηρηθούν 
πιστά τα μέτρα / περιορισμοί που θα ισχύουν κατά τον εν λόγω χρόνο. 
 

(6) 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 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως «Ημερομηνία Αρχείου» για σκοπούς καθορισμού 
του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των 
εργασιών στις 15 Ιουνίου 2020. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 
11 Ιουνίου 2020 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος 
ψήφου. 
 

(7) Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια 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 και οι μέτοχοι δύνανται επίσης να 
διορίσουν το Γραμματέα της Τράπεζας ως τον αντιπρόσωπό τους (βλέπε 
παράγραφο 8 πιο κάτω). 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 Ετήσια 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. 
 

(8) Οι μέτοχοι που επιλέγουν να διορίσουν το 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. 
 

(9) 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 

http://www.hellenicbank.com/
mailto:shares@hellenicbank.com
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της Ετήσιας 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. 
 

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

(11) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των 
συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε 
πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός του στην 
Ετήσια 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. 

 
(12) Η Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του 

Κορωνοϊού (COVID-19) και τις οδηγίες και περιορισμούς που εκδίδονται από την 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος μας δεν είναι μόνο η αυστηρή 
συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες και περιορισμούς αλλά ταυτόχρονα να 
διεξαχθεί η συνέλευση με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των 
μετόχων, εργοδοτουμένων της Τράπεζας και άλλων συμμετεχόντων. Εάν δεν 
είναι δυνατό να διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες και περιορισμούς ή αν το διοικητικό συμβούλιο έχει την άποψη ότι η 
διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα θέτει σε απαράδεκτο κίνδυνο την 
υγεία και ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
δύναται, σε μια τέτοια περίπτωση, να αναβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Καταστατικού και οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν για το χρόνο και τόπο διεξαγωγής 
της αναβληθείσας συνέλευσης.  

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
(13) Ενόψει των εξαιρετικών περιστάσεων και για να διασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή των μετόχων που θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, 
όλες οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ληφθούν με 
ψηφοφορία με κάλπη. 
 

(14) Η ψηφοφορία κατά τη φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση θα επεκταθεί κατά 3 ώρες 
μετά τη λήξη των Παρουσιάσεων και των Ερωτήσεων & Απαντήσεων. Μόνο οι 
μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) που εγγράφονται μέσω 
τηλεδιάσκεψης ή είναι φυσικά παρόντες πριν από τις 11:00 π.μ. στις 16 
Ιουνίου 2020 θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 

(15) 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. 
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(16) 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. 
 

(17) 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. 
 

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

(19) Η διαδικασία εκλογής συμβούλων καθορίζεται στον Κανονισμό 109 του 
Καταστατικού. Θα διεξάγεται ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε «Προτεινόμενο 
Σύμβουλο» (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Καταστατικό). Προτεινόμενος 
Σύμβουλος που λαμβάνει περισσότερες αρνητικές ψήφους από θετικές ψήφους 
θα θεωρείται ότι δεν έχει εκλεγεί. Στην περίπτωση που ο αριθμός των 
Προτεινόμενων Συμβούλων που έχουν λάβει περισσότερους θετικούς ψήφους 
αντί αρνητικούς υπερβαίνει το «Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων» (όπως ο όρος 
αυτός ερμηνεύεται στο Καταστατικό (επί του παρόντος δεκατρείς)), οι 
Προτεινόμενοι Σύμβουλοι θα κατατάσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στους Κανονισμούς 109 (Β) και (Γ) του Καταστατικού, ως 
ακολούθως: 
 
(α) κανένας Προτεινόμενος Σύμβουλος δεν θα εκλέγεται στο αξίωμα εάν τέτοια 
εκλογή θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μη-ανεξάρτητων συμβούλων να 
είναι ίσος με ή να υπερβαίνει τον αριθμό των ανεξάρτητων, 
 
(β) οποιοσδήποτε Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του 
εκτελεστικού συμβούλου και ο οποίος λαμβάνει περισσότερες θετικές ψήφους 
από αρνητικές ψήφους, θα θεωρείται ότι εκλέγεται ανεξάρτητα από το κατά πόσο 
ένας ή περισσότεροι από τους άλλους Προτεινόμενους Συμβούλους έχουν λάβει 
περισσότερες θετικές ψήφους, 
 
(γ) οι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι, οι οποίοι λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό θετικών 
ψήφων σε απόλυτους όρους (και όχι με σχετικό ποσοστό ψήφων που 
ψηφίζονται) στα αντίστοιχα ψηφοδέλτια τους, θα εκλέγονται, τηρουμένων των 
διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, μέχρι ότου επιτευχθεί ο 
Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων, 
 
(δ) εάν δύο ή περισσότεροι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό 
θετικών ψήφων, ο Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος λαμβάνει (μεταξύ 
τέτοιων Προτεινόμενων Συμβούλων) τις λιγότερες αρνητικές ψήφους θα 
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θεωρείται ότι εκλέγεται. Εάν μετά από αυτή την επιλογή δύο ή περισσότεροι 
Προτεινόμενοι Σύμβουλοι έχουν λάβει ίσο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον 
ίδιο αριθμό αρνητικών ψήφων, θα διεξάγεται μία δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 
σχετικών Προτεινόμενων Συμβούλων και η διαδικασία που ορίζεται πιο πάνω θα 
εφαρμόζεται. Εάν μετά τη δεύτερη ψηφοφορία οι σχετικοί Προτεινόμενοι 
Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον ίδιο αριθμό 
αρνητικών ψήφων, η θέση θα καθορίζεται με κλήρωση που θα διεξάγεται με 
τέτοιο τρόπο ως ο πρόεδρος της συνέλευσης δύναται, κατά την απόλυτη κρίση 
του, να καθορίσει. 

 
 

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

Τράπεζας έχουν το δικαίωμα: 
 
(i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής 

συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από 
αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή 
προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση·και 
 

(ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια 
διάταξη γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι: 

 
(α)  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 σχετίζεταιˑ και 

 
(β)  αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να 

τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) 
θα ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας, σε έντυπη μορφή ή σε 
ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστον 42 
ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται. 

 
Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε Έντυπη Μορφή: 

Γραμματέας 
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 

 
(21) 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 τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια 

mailto:secretariat@hellenicbank.com
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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. 
 

(22) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντάς τα 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. Η οποιαδήποτε 
επικοινωνία θα πρέπει να παρέχει σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως 
μέτοχοι. Οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την 
Τράπεζα μέχρι τις 6:00 μ.μ. της 11ης Ιουνίου 2020. Απαντήσεις στα πλέον κοινά 
ερωτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων 
(προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.). Η Τράπεζα έχει επίσης την πρόθεση 
να απαντήσει προσωπικά στον κάθε μέτοχο που υποβάλλει ερώτημα. 

 
(23) Τα έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Ετήσια 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 
(24) 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.). 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
(25) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω οι μέτοχοι θα μπορούν να 

εγγραφούν και να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Πρόσβαση στις εγγραφές, μέσω του συνδέσμου 
www.imhbusiness.com/en/HBagm, θα είναι διαθέσιμη από τις 8:00 π.μ. της 11ης 
Ιουνίου 2020. 

 

mailto:secretariat@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/
mailto:shares@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/
http://www.imhbusiness.com/en/HBagm
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(26) Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα 
συνεπάγεται την επεξεργασία από την Τράπεζα ορισμένων προσωπικών 
δεδομένων, υπό την έννοια που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα σχετίζονται με άτομα που (i) είναι μέτοχοι της 
Τράπεζας ή (ii) έχουν διοριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή 
(iii) εκπροσωπούν μέτοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό 
πρόσωπο. 

 
(27) Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένων του ονόματος, αριθμού 

ταυτότητας ή αριθμού διαβατηρίου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα 
τύχουν επεξεργασίας από την Τράπεζα για τους σκοπούς λειτουργίας της 
τηλεδιάσκεψης, επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη και παροχής 
πρόσβασης στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Η Τράπεζα θα προβεί σε αυτή 
την επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός της να καταστήσει δυνατή 
τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
(28) Η Τράπεζα θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των μετόχων, της 

διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού μετοχών τους και άλλων 
δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το 
εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
(29) Οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν 

στους νομικούς συμβούλους της Τράπεζας και σε ρυθμιστικά σώματα που 
εποπτεύουν την Τράπεζα. Μπορεί επίσης να τύχουν επεξεργασίας εκ μέρους 
της Τράπεζας από την IMH CSC Ltd, που είναι η εταιρεία που θα παρέχει την 
πλατφόρμα για την τηλεδιάσκεψη, και από άλλους παροχείς υπηρεσιών που 
μπορεί να παρέχουν τεχνική ή άλλη υποστήριξη προς την Τράπεζα. 

 
(30) Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Τράπεζα για όσο είναι 

απαραίτητο για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την 
Ειδοποίηση. Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστεί εκτός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

 
(31) Η Τράπεζα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που 

θα τύχουν επεξεργασίας από ή εκ μέρους της Τράπεζας για τους σκοπούς που 
καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Τα επηρεαζόμενα άτομα (μέτοχοι, 
πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι) μπορούν να εξασκήσουν τα 
δικαιώματα που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 
(περιλαμβανομένου του δικαιώματος να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, 
να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην 
περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων της Τράπεζας στη διεύθυνση Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και 
Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, ή διεύθυνση 
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
dataprotection@hellenicbank.com 

 
(32) Πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι 

διαθέσιμη από τις 10:30 π.μ. της 16ης Ιουνίου 2020. 
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(33) Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση. 
Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε συνδεσιμότητα ενόσω διαρκεί η 
συνέλευση. 


