
 
 
 

 
 

Αποφάσεις  
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.12.2012 

(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 
 
 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε 
την 3.12.2012 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 5.562 
Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 166.892.934 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, 
άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι 
κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 31,24% 
του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. 
 
 
 
Θέμα 1ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως 

διάθεση προς την Crédit Agricole S.A. ή μετ’ αυτής συνδεδεμένη 
εταιρία, έγχαρτου ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως 
Ευρώ 150 εκατ., μετατρεψίμου υπό του ομολογιούχου σε κοινές 
μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και 
εξαγορασίμου υπό της τελευταίας, με παράλληλη κατάργηση του 
δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών (κοινών και 
προνομιούχων) Μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης περί την έκδοση και διάθεση, 
ως και περί τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του 
ομολογιακού δανείου, ως επίσης περί τη διενέργεια των 
αναγκαίων προς ταύτα υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.  

 
 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα 
Α.Ε.” (η “Τράπεζα”). 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 31,24% του συνόλου των κοινών, 

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
 

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την 
απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την 
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 
και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης 
Σοφίας 46.   
  



Θέμα 2ο: Εκχώρηση, κατ’ άρθρα 13 παρ. 1 περίπτ. β’ και 3α παρ. 3 εδ. 
πρώτο κ.ν. 2190/1920, αντιστοίχως, εξουσίας υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης: (i) διά 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση και 
διανομή νέων μετοχών, το ποσό της οποίας (αυξήσεως) θέλει 
καταβληθεί εις μετρητά ή/και διά εισφοράς εις είδος, και (ii) διά την 
έκδοση ενός ή πλειόνων ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε 
μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
 
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά 

δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 31,24% του συνόλου των κοινών, 

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
 

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την 
απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την 
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 
και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης 
Σοφίας 46.   
  
 
 
  


