
 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Πιο κάτω τίθενται οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι που σχετίζονται με τροποποιήσεις στο 

Καταστατικό της Εταιρείας που προτείνονται από το Ψήφισμα 2 με επιπρόσθετο κείμενο που φαίνεται 

σε διπλή υπογράμμιση και διαγραμμένο κείμενο που φαίνεται σε διαγραφή.  

 
 

ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ερμηνεία  

 

1(β)(xiv) “Αρμόδια Αρχή” ενέχει την έννοια της 

αρμόδιας αρχής αναφορικά με την Εταιρεία δυνάμει 

του ΚΚΑ, ή οποιουδήποτε τροποποιημένου, 

αναθεσπισμένου ή αντικαταστατού όρου, αρχής, 

οντότητας ή αντιπροσωπείας για τα πιο πάνω· 

 

1(β)(xv) “ΚΚΑ”, Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 575/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα 

και επιχειρήσεις επενδύσεων, και οποιαδήποτε 

τροποποίηση, αναθέσπιση ή αντικαταστατή 

νομοθετική πράξη δυνάμει ισχύοντος δικαίου 

οποιωνδήποτε εκ των πιο πάνω· 

 

1(β)(xxvi) “Mέσα Iδίων Kεφαλαίων” ενέχει την 

έννοια που αποδίδεται σε εκείνο τον όρο από τον 

ΚΚΑ, ή οποιοδήποτε τροποποιημένο, 

αναθεσπισμένο ή αντικαταστατό όρο για τα πιο 

πάνω· 

 

1(β)(xviii) “Σχετικό Κεφαλαιακό Μέσο” ενέχει 

την έννοια οποιωνδήποτε εκ των Κοινών Μετοχών 

της Κατηγορίας 1, Πρόσθετης Κατηγορίας 1 ή 

Κατηγορίας 2, εκάστη εντός της έννοιας του ΚΚΑ, 

ή οποιουδήποτε τροποποιημένου, αναθεσπισμένου 

ή αντικαταστατού όρου για τα πιο πάνω· 

 

 

ΜΕΡΟΣ XX – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

111. Μέρισμα σε είδος 

 

(α) Τηρουμένου του Άρθρου 111(β) πιο κάτω, 

Γενική γενική συνέλευση της Εταιρείας που ορίζει 

μέρισμα μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν σύστασης 

των Διοικητικών Συμβούλων, την ολική ή μερική 

πληρωμή του μερίσματος αυτού, με τη διανομή 

στοιχείων ενεργητικού (και, ειδικότερα, 

εξοφλημένων μετοχών, χρεογράφων ή χρεωστικών 

ομολόγων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με ένα 

οποιοδήποτε ή περισσότερους από τους τρόπους 

αυτούς) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υλοποιούν το 

ψήφισμα αυτό. Όπου αναφύεται οποιαδήποτε 

δυσκολία σε σχέση με τη διανομή αυτή, οι 

Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να τη διευθετούν 

με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο και ειδικότερα 

μπορούν να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά 

και να καθορίζουν την αξία για τη διανομή των 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού, ή 

οποιουδήποτε μέρους αυτών, ούτως ώστε να 

ρυθμιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών και 

μπορούν να αποφασίζουν ότι πληρωμές σε μετρητά 

καταβάλλονται προς οποιαδήποτε μέλη με βάση την 

αξία όπως καθορίστηκε, ούτως ώστε να ρυθμιστούν 

τα δικαιώματα όλων των μερών και μπορούν να 

μεταβιβάζουν τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία 

ενεργητικού σε επίτροπους, ως εμπίστευμα για 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στο μέρισμα, ως οι 

Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν πρόσφορο, και 

γενικά να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τέτοιες 

διευθετήσεις για την παραχώρηση, αποδοχή και 

πώληση τέτοιων στοιχείων ενεργητικού ή 

κλασματικών πιστοποιητικών, ή οποιουδήποτε 

μέρους αυτών,  ή άλλως πως, ως τυχόν κρίνουν 

σκόπιμο. 

 

(β) Κανένα μέρισμα, εκτός από αυτά σε μορφή 

Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, μπορεί να ορίζεται 

δυνάμει του Άρθρου 111(α) αναφορικά με μετοχές 

που αποτελούν Σχετικό Κεφαλαιακό Μέσο: 

 

(i) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αρμόδιας Αρχής στον βαθμό που 

οποιαδήποτε τέτοια προηγούμενη 

συναίνεση απαιτείται βάσει του ΚΚΑ ή 

απαιτείται προκειμένου οι μετοχές να 

αναγνωρίζονται ως (ή να διατηρούν την 

αναγνώρισή τους ως) Σχετικό Κεφαλαιακό 

Μέσο· και 

 

(ii) κατά τρόπο που να μην συνιστά 

συμμόρφωση με οποιεσδήποτε 

προϋποθέσεις τίθενται επί τέτοιου 

μερίσματος από την Αρμόδια Αρχή 

σύμφωνα με τις εξουσίες της δυνάμει του 

ΚΚΑ, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 

απαίτησης για συμμόρφωση με 

προϋποθέσεις βάσει του Άρθρου 73(2) του 

ΚΚΑ. 

 

 


