
 
 

 
 
 

Απνθάζεηο  
ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεωο 

ηωλ Μεηόρωλ ηεο Alpha Bank ηεο 26.6.2015 
(άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ) 
 
ηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηόπςκ ηδξ Alpha Bank πμο πναβιαημπμζήεδηε 
ηδκ 26.6.2015 ηαζ ώνα 10.00, πανέζηδζακ αοημπνμζώπςξ ή δζ’ ακηζπνμζώπμο 1.494 
Μέημπμζ εηπνμζςπμύκηεξ 2.176.319.150 ημζκέξ, μκμιαζηζηέξ, ιεηά δζηαζώιαημξ 
ρήθμο, άοθεξ ιεημπέξ, επί ζοκόθμο 4.310.302.518 ημζκώκ μκμιαζηζηώκ, ιεηά 
δζηαζώιαημξ ρήθμο, αΰθςκ ιεημπώκ, ήημζ πμζμζηό 50,49% ημο ρδθίγμκημξ ιεημπζημύ 
ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ. 
 
 
Θέκα 1ν: Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ηωλ εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ηεο ρξήζεωο 2014, κεηά ηωλ ζρεηηθώλ εθζέζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ. 

 
 

Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 
δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ “Alpha Σνάπεγα 
Α.Δ.” (δ “Τράπεζα”). 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
 

Τπεαθήεδζακ ηαζ εβηνίεδηακ μζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο 
ηαζ ηδξ Σναπέγδξ βζα ηδ πνήζδ 2014, ιεηά ηςκ ζπεηζηώκ εηεέζεςκ ημο 
Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ Ονηςηώκ Δθεβηηώκ. Δβηνίεδηε δ ιδ δζακμιή 
ιενίζιαημξ πνμξ ημοξ ηαηόπμοξ ηςκ ημζκώκ ιεημπώκ ηδξ Σναπέγδξ, βζα ηδ 
πνήζδ 2014, ηαζ δ ιδ ηαηααμθή πνμξ ημ Δθθδκζηό Γδιόζζμ ηδξ, ηαη’ άνενμ 1 
παν. 3 κ. 3723/2008, μνζγόιεκδξ απμδόζεςξ, βζα ηδ πνήζδ 2014, εη ηςκ 
πνμκμιζμύπςκ ιεημπώκ εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ, πμο είπε ζηδκ ηονζόηδηά ημο 
έςξ ηδκ 17.4.2014. 
 
 
ΝΑΙ = (99,08%) 2.156.271.904 ΟΥΙ = (0,25%) 5.341.895 ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,68%) 14.705.351 



Θέκα 2ν: Απαιιαγή ηωλ Mειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ 
Οξθωηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε. 
 
Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 

δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Απδθθάβδζακ ηα πνόζςπα πμο δζεηέθεζακ Mέθδ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο, ςξ ηαζ 
ηαηηζημί μνηςημί εθεβηηέξ, ηαηά ηδ δζαπεζνζζηζηή πνήζδ 2014, από ηάεε εοεύκδ 
απμγδιζώζεςξ βζα ηα πεπναβιέκα ηαζ, ακηζζημίπςξ, ημκ έθεβπμ ηςκ μζημκμιζηώκ 
ηαηαζηάζεςκ. 
 

 
ΝΑΙ = (98,40%) 2.141.507.973 ΟΥΙ = (1,03%) 22.436.922   ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,57%) 12.374.255 

 

 
 
Θέκα 3ν: Εθινγή Οξθωηώλ Ειεγθηώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ, γηα 

ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2015 θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηωλ. 
 
Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 

δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
ύιθςκα ιε ημ Καηαζηαηζηό ηδξ Σναπέγδξ ηαζ ημκ η.κ. 2190/1920, ελεθέβδ βζα ηδ 
δζαπεζνζζηζηή πνήζδ 2015 δ εθεβηηζηή εηαζνία «KPMG Ονηςημί Δθεβηηέξ Α.Δ.», δζα ηςκ 
ηάηςεζ πνμζώπςκ, ςξ ηαηηζηόξ μνηςηόξ εθεβηηήξ ηδξ Σναπέγδξ: 
  
α. Σαηηζημί:    Νζηόθαμξ Δ. Βμοκζζέαξ 
   Ιςάκκδξ Α. Απείθαξ 
 
α. Ακαπθδνςιαηζημί:  Μζπαήθ Α. Κόηηζκμξ 
   Ακαζηάζζμξ Δ. Πακαβίδδξ 

 
 
Η Γεκζηή οκέθεοζδ εκέηνζκε ηδκ αιμζαή ηδξ εθεβηηζηήξ εηαζνίαξ «KPMG Ονηςημί 
Δθεβηηέξ Α.Δ.» βζα ημκ έθεβπμ ηςκ (απθώκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ) μζημκμιζηώκ 
ηαηαζηάζεςκ ηδξ Σναπέγδξ δζαπεζνζζηζηήξ πνήζεςξ 2015, έςξ ημο πμζμύ ηςκ Δονώ 
1.200.000 πθέμκ Φ.Π.Α. 
 
 
ΝΑΙ = (99,33%) 2.161.699.560  ΟΥΙ = (0,00%) 0        ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,67%) 14.619.590 

 
 
 
 
 
 



Θέκα 4ν: Έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηωλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
 
Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 

δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
 
Η Γεκζηή οκέθεοζδ εκέηνζκε ηδκ ηαηααμθή ζηα Μέθδ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο, 
οπό ηδκ ζδζόηδηά ημοξ αοηή, βζα ηδ δζαπεζνζζηζηή πνήζδ 2014, πμζμύ αιμζαώκ, 
ζοκμθζημύ ύρμοξ Δονώ 503.667. 
 
 
ΝΑΙ = (98,50%) 2.143.566.145 ΟΥΙ = (0,69%) 15.016.702       ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,81%) 17.736.303 

 
 
 
Θέκα 5ν: Έγθξηζε ηωλ πξάμεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη ηωλ 

εληνινδόρωλ, ηεο Alpha Σξαπέδεο ζηo πιαίζηo ηεο 
ζπγρωλεύζεωο ηεο ηειεπηαίαο δη’ απνξξνθήζεωο ηεο «NTΑΪΝΕΡ 
ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΠΙΣΩΕΩΝ». 
 
 
Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 

δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
 
Καηόπζκ ηδξ ζοβπςκεύζεςξ ηδξ Alpha Σναπέγδξ ιεηά, ηαζ δζ’ απμννμθήζεςξ οπ’ 
αοηήξ, ηδξ «NTΑΪΝΔΡ ΚΛΑΜΠ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 
ΠΙΣΩΔΩΝ», δ Γεκζηή οκέθεοζδ εκέηνζκε όθεξ ηζξ εκένβεζεξ πμο ηα εκ εέιαηζ 
πνόζςπα έπμοκ δζεκενβήζεζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοβπςκεύζεςξ. 
 
 
 
 
ΝΑΙ = (99,20%) 2.158.874.201 ΟΥΙ = (0,43%) 9.313.332       ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,37%) 8.131.617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέκα 6ν: Υνξήγεζε αδείαο, θαη’ άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηα 
Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Δηεπζύλζεωο, ωο 
θαη ζε Δηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε 
Δηεύζπλζε εηαηξηώλ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή ζπλαθείο πξνο 
ηελ Σξάπεδα ζθνπνύο. 
 
Δθάπζζηδ Απαζημύιεκδ Απανηία: 20% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, ιεηά 

δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

 
Δπζηεοπεείζα Απανηία: 50,49% ημο ζοκόθμο ηςκ ημζκώκ, 

ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ. 

  
Υμνδβήεδηε άδεζα, ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 23 παν. 1 η.κ. 2190/1920, ζηα Μέθδ ημο 
Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ ζε θμζπά ηεθέπδ ηδξ Σναπέγδξ όπςξ ζοιιεηέπμοκ ζε 
Γζμζηδηζηά οιαμύθζα ή/ηαζ ζηδ Γζεύεοκζδ Δηαζνζώκ ημο Οιίθμο ηδξ Σναπέγδξ, μζ 
μπμίεξ επζδζώημοκ όιμζμοξ ή ζοκαθείξ ζημπμύξ πνμξ εηείκμοξ ηδξ Σναπέγδξ. 
 
 
 
ΝΑΙ = (98,51%) 2.143.998.172        ΟΥΙ = (0,78%)  17.000.117          ΑΚΤΡΑ/ΑΠΟΥΔ = (0,70%) 15.320.861 
 


