
 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών της από Ευρώ 0,10 σε Ευρώ 0,09 ανά μετοχή με σκοπό τον 

σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του  

ν. 4548/2018 [23.12.2022]  

 

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 7 Δεκεμβρίου 2022 

αποφάσισε (α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 

Ευρώ πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 

εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων και εξήντα ενός λεπτών (Ευρώ 519.799.924,61) μέσω 

της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από Ευρώ 0,10 σε Ευρώ 0,09 

ανά μετοχή, προκειμένου να σχηματιστεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 31 

παρ. 2 του ν. 4548/2018, και (β) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του 

Καταστατικού της Τράπεζας.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 

ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων δισεκατομμυρίων εξακοσίων 

εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 

ενός και σαράντα εννέα λεπτών (Ευρώ 4.678.199.321,49), διαιρούμενο σε 

51.979.992.461 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 

εννέα λεπτών του Ευρώ (Ευρώ 0,09) εκάστη. 

Η προαναφερθείσα τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθ. 2861694/ 22.12.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.  

Κατά την προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε επίσης o 

συμψηφισμός του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» των εγκεκριμένων 

Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021, σε συνέχεια της από 31.8.2022 

απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τη διάθεση 

αποτελεσμάτων, ποσού ύψους Ευρώ (μείον) - 274.160.207,14 με ισόποσο τμήμα 

του Ειδικού Αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, προκειμένου να 

λάβει χώρα, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 30 παρ. 2 και 3 του  

ν. 4548/2018, μετά τα ακόλουθα: (α) την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού 

κεφαλαίου και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 

2 του ν. 4548/2018, (β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

Τράπεζας και (γ) την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των 

σχετικών εγκριτικών αποφάσεων. 

 


