
 

 

 
 
 

 
 

Αποφάσεις  
της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank 

της 4.7.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός 
Χρηματιστηρίου Αθηνών) 

 
 
Στην Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που 
πραγματοποιήθηκε την 4.7.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου 5.995 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 201.884.411 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 37,79% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, 
γεγονός που δεν επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως με αριθμό 5, 6 και 7. 
 
 
Θέμα 5ο: Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της 

Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως της 
ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και 
σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 
5 του Καταστατικού. 

 
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά 

δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 37,79% 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 (Δεύτερη) 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.  
 
 
 
Θέμα 6ο: Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, 

συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του 
νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, 
και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, 
εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό 
της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά 
καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των 
κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των 
προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 
2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά 
δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

 



 

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 37,79% 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 (Δεύτερη) 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.  
 
 
 
Θέμα 7ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής 

τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως 
ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με 
κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. 
Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τραπέζης.   

 
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά 

δικαιώματος ψήφου, μετοχών 
εκδόσεως της Τραπέζης. 

 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 37,79% 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 (Δεύτερη) 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.  
 
 
 
 
 


