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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της 
ηµερησίας διάταξης: 

 
1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. µε την εταιρεία «ΠΡΟΟ∆ΟΣ  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Ε.», µε 

απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως. 
 

Απαιτούµενη απαρτία: 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου (66,7%) 
Απαιτούµενη απαρτία 
Α’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/2 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη απαρτία 
Β’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/3 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη πλειοψηφία:   2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων 
(αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει τη συγχώνευση της Τράπεζας µε την Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.,  αφού έλαβε υπόψη: 

 Τις τρέχουσες συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και συγκεκριµένα το σηµαντικό discount στο οποίο διαπραγµατεύονται οι 
εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, περιλαµβανοµένης της Προόδου, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις της,   

 Τις οικονοµίες κλίµακας που θα δηµιουργηθούν µε το νέο σχήµα, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση, 
 Την ενίσχυση της  κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. 

 
Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής είναι 7,9 µετοχές Προόδου προς 1 µετοχή Eurobank. 
 
Η Πρόοδος είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το χαρτοφυλάκιό 
της αποτελείται κατά κύριο λόγο από µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α. και δευτερευόντως από οµολογίες, µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων και µη εισηγµένες µετοχές. 
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Τον τελευταίο καιρό, σχεδόν το σύνολο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαπραγµατεύεται σε σηµαντικό discount σε σχέση µε 
την εσωτερική τους αξία. Το ίδιο συµβαίνει και µε την Πρόοδο, παρά την ιδιαιτέρως καλή απόδοση των επενδύσεών της, που την έφερε 
µάλιστα πρώτη στην κατάταξη αποδόσεων εσωτερικής αξίας το 2004, µεταξύ των περίπου 20 εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, και 
παρά την στήριξη της Eurobank, η οποία έχει υπερδιπλασιάσει την συµµετοχή της στην Πρόοδο µέσα στο 2005 και σήµερα κατέχει το 
48,4% του µετοχικού της κεφαλαίου. Ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης, οι µέτοχοι της Προόδου θα ανταλλάξουν τις µετοχές τους µε 
µετοχές της Eurobank, που είναι µία από τις µεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χ.Α. µε σηµαντικό βάρος στους σχετικούς 
χρηµατιστηριακούς δείκτες, υψηλή εµπορευσιµότητα και προοπτικές. 
 
Με τη συγχώνευση αυτή, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και η επιτυχής, µέχρι σήµερα, επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από την 
διοίκηση της Προόδου ενσωµατώνονται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων της Eurobank, 
επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακας. Ειδικότερα, η Eurobank θα συνεχίσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου µετοχών της Προόδου, 
εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο µετοχών που διαχειρίζεται για ίδιο λογαριασµό.  
 
Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής ανακοινώθηκε την 10.6.2005. Mε βάση τη µέση τιµή κλεισίµατος του προηγούµενου µήνα (10.5.05 έως 
9.6.05) της µετοχής της Eurobank, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής αποτιµούσε τη µετοχή της Προόδου σε premium 13% επί της µέσης 
χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Προόδου κατά τον προηγούµενο µήνα και σε discount 9% επί της µέσης εσωτερικής αξίας της 
κατά την ίδια περίοδο. Χρησιµοποιώντας δε την τιµή κλεισίµατος της 9.6.05 της µετοχής της Eurobank, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής 
αποτιµούσε τη µετοχή της Προόδου σε premium 15% επί της 9.6.05 χρηµατιστηριακής της τιµής και discount 6% επί της εσωτερικής της 
αξίας. 
 
Με βάση τις τιµές της µετοχής της Eurobank της 26.9.05 και του µήνα 29.8 – 26.9.05, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής αποτιµά τη 
µετοχή της Προόδου αφ’ ενός σε premium 5% επί της 26.9.05 χρηµατιστηριακής της τιµής και discount 5% επί της εσωτερικής της αξίας, 
και αφ’ ετέρου σε premium 5% επί της 29.8 – 26.9.05 τιµής της και 8% discount επί της εσωτερικής της αξίας για την ίδια περίοδο.  
 
Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας µε την Πρόοδο προβλέπει περιληπτικά τα εξής: 

 
 Η συγχώνευση µε απορρόφηση της Προόδου από την Τράπεζα, σύµφωνα µε το ν. 2515/1997 και το ν. 2166/1993, θα 

πραγµατοποιηθεί µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών, µε βάση ισολογισµούς 
µετασχηµατισµού της 13ης Ιουλίου 2005. Οι πράξεις της Προόδου που διενεργούνται από τις 14/7/2005 και µετά, θα θεωρούνται, 
από φορολογικής άποψης, ότι διενεργούνται για λογαριασµό της Τράπεζας ( * ).  

 Σχέση ανταλλαγής µετοχών: 1 µετοχή της Τράπεζας προς 7,9 µετοχές της Προόδου. 
 Όλες οι νέες µετοχές θα συµµετάσχουν στη διανοµή κερδών χρήσεως 2005 και των επόµενων χρήσεων.  

            _______________________ 
 

( * ) ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), τα στοιχεία της απορροφώµενης εταιρείας θα περιέλθουν στα 
στοιχεία της Τράπεζας την ηµεροµηνία κατά την οποία η συγχώνευση θα εγκριθεί από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δυο εταιρειών. 
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 Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί µε την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μητρώο Α.Ε. του 
Υπουργείου, οπότε η Πρόοδος θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η Τράπεζα θα υποκατασταθεί σε όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Προόδου.  

 Από την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης η Τράπεζα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να γίνουν οι 
ηλεκτρονικές καταχωρίσεις άϋλων τίτλων για το σύνολο των νέων µετοχών. Η ενηµέρωση των δικαιούχων µετόχων θα γίνει δια του 
τύπου. 

 
Η προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δυο εταιρειών σχέση ανταλλαγής µετοχών, κρίθηκε ως δίκαιη και λογική από τις 
ελεγκτικές εταιρείες Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. (για την Τράπεζα) και Grant Thornton Α.Ε. (για την Πρόοδο).  

  
Ειδικότερα, η Deloitte εφάρµοσε τις κάτωθι διεθνώς αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης: 

α) Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 
β) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 
γ) Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης 
δ) ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς 
ε) Συγκρίσιµων Συναλλαγών 

 
Σταθµίζοντας τα αποτελέσµατα αποτίµησης ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου, και πιο συγκεκριµένα δίνοντας βαρύτητα 
στις µεθόδους α) της Χρηµατιστηριακής Αξίας και δ) ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την Τράπεζα, και στις µεθόδους α) της 
Χρηµατιστηριακής Αξίας και γ) της Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης όσον αφορά την Πρόοδο, προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ 
Τράπεζας και Προόδου 27,535 έως 34,147 προς 1 (Τράπεζα προς Πρόοδος). ∆εδοµένου ότι η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών 
(7,9 µετοχές Προόδου προς 1 µετοχή της Τράπεζας), η οποία υποδηλώνει σχέση αξιών 30,778 προς 1 (Τράπεζα προς Πρόοδο), εµπίπτει 
µέσα στο εύρος της σχέσης αξιών που προέκυψε από τις αποτιµήσεις που διενεργήθηκαν, κρίθηκε ως δίκαιη και λογική. 

 
Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, και η 
σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 27/7/2005.  
 
Η Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης, και η γνωµοδότηση της Deloitte βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα  
της Τράπεζας (www.eurobank.gr).  
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2. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαµβανοµένης αυξήσεως µε κεφαλαιοποίηση για λόγους 
στρογγυλοποίησης και µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.  
 
Απαιτούµενη απαρτία: 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου (66,7%) 
Απαιτούµενη απαρτία 
Α’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/2 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη απαρτία 
Β’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/3 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη πλειοψηφία:   2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) 
 
Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από 314.009.537 ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ η 
κάθε µία, σύνολο €926.328.134,15(∗). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας µε την Πρόοδος - 
Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε., την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του 
καταστατικού ως εξής: 

 Αύξηση κατά ποσό €111.877.412,04, το οποίο προέρχεται από το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης, εξαιρουµένων των 
µετοχών της Προόδου που ανήκουν στην Τράπεζα οι οποίες, σύµφωνα µε το νόµο, δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της Τράπεζας, 
αλλά ακυρώνονται,              

 Αύξηση κατά ποσό €2.628.045,89, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων της Τράπεζας 
βάσει του ν.2065/1992, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας,  

 µε παράλληλη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από €2,95 σε €3,26. 
 
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €1.040.833.592,08 και θα διαιρείται σε 319.274.108 
ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας €3,26 η κάθε µία (**)1. Από το σύνολο των 319.274.108 µετοχών, 314.009.537 
µετοχές θα αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας, και 5.264.571 στους µετόχους µειοψηφίας της Προόδου.  
 

                                                           
(∗)  ∆ιευκρινίζεται ότι το µετοχικό κεφάλαιο όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις 2005, οι οποίες συντάσσονται µε βάση τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Π., εµφανίζεται 

µειωµένο σε σχέση µε αυτό το ποσό, κατά ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία των κατεχοµένων από την Τράπεζα ιδίων µετοχών. 
  
(**) ∆ιευκρινίζεται ότι, βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), οι µετοχές που θα εκδοθούν ως ανωτέρω, θα εκδοθούν στη 

χρηµατιστηριακή τιµή της ηµέρας έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, και η διαφορά µεταξύ της τιµής αυτής και της καθαρής λογιστικής 
αξίας των µετοχών θα καταχωρηθεί στο λογαριασµό «∆ιαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». 
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3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992 και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 

 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου (20%) 
Απαιτούµενη πλειοψηφία:   50% + 1 των εκπροσωπουµένων ψήφων   

(αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) 
 

Σύµφωνα µε τον ν.2065/1992, η Τράπεζα υποχρεούται να αναπροσαρµόζει ανά τετραετία την αξία των γηπέδων και κτιρίων της. Η 
υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή αυτή εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων,  και φορολογείται µε 
2% για τα γήπεδα και 8% για τα κτίρια. Η Τράπεζα οφείλει, εντός διετίας από το χρόνο της αναπροσαρµογής, να προβεί σε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή, είτε µε έκδοση νέων µετοχών και 
δωρεάν διάθεσή τους στους µετόχους, είτε µε αύξηση  της  ονοµαστικής αξίας των µετοχών της, είτε και µε τους δυο τρόπους.   
 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω, η Τράπεζα κατά τη χρήση 2004 προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της από την οποία 
προέκυψε υπεραξία ύψους €18,5 εκ. Από το ποσό αυτό €2,6 εκ. θα κεφαλαιοποιηθούν για λόγους στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής, στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως µε την Πρόοδο (θέµα 2 ανωτέρω). Επειδή  το 
υπόλοιπο ποσό είναι µικρό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας €12.770.964,32 µε αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας κατά €0,04, από €3,26 σε  €3,30 ανά µετοχή. 

 
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €1.053.604.556,40 και θα διαιρείται σε 319.274.108 
ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας €3,30 η κάθε µία.  
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4. Τροποποίηση του καταστατικού, µε σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και την παροχή στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αρµοδιότητας για έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τον νόµο αυτό. 

 
Απαιτούµενη απαρτία: 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου (66,7%) 
Απαιτούµενη απαρτία 
Α’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/2 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη απαρτία 
Β’ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 

 
1/3 του µετοχικού κεφαλαίου 

Απαιτούµενη πλειοψηφία:   2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων 
(αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) 

 
Ο νόµος 3156/2003 εισήγαγε νέες ρυθµίσεις σχετικά µε την έγκριση έκδοσης οµολογιακών δανείων από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα: 
 
α) Περιορίζεται η αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης για έκδοση οµολογιακών δανείων και παράλληλα παρέχονται σχετικά 
δικαιώµατα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συγκεκριµένα :  
 Παρέχεται η δυνατότητα να οριστεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, βάσει σχετικού όρου του καταστατικού, ως αρµόδιο όργανο για την 

έκδοση  κοινών και ανταλλάξιµων οµολογιακών δανείων. 
 Η Γενική Συνέλευση παραµένει το αποκλειστικά αρµόδιο όργανο µόνο για την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων και 

των οµολογιακών δανείων µε συµµετοχή στα κέρδη.  
β) ∆ιαφοροποιείται η απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη απόφασης του αρµοδίου οργάνου, αναλόγως του είδους του 
οµολογιακού δανείου. Συγκεκριµένα:  
 για τα µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια και τα οµολογιακά δάνεια µε συµµετοχή στα κέρδη, απαιτείται αυξηµένη απαρτία και 

πλειοψηφία (2/3 του µετοχικού κεφαλαίου και των εκπροσωπουµένων ψήφων αντιστοίχως), ενώ  
 για τα κοινά και ανταλλάξιµα οµολογιακά δάνεια αρκεί η συνήθης απαρτία (1/5 του µετοχικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία (50% + 1 

των εκπροσωπουµένων ψήφων). 
γ) Τροποποιούνται οι ελάχιστοι όροι των οµολογιακών δανείων, που απαιτείται να περιέχονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η 
Γενική Συνέλευση πρέπει οπωσδήποτε να ορίζει το ύψος και το είδος του δανείου, το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος 
µετατροπής και τέλος, την τιµή ή το εύρος της τιµής µετατροπής ή του λόγου µετατροπής.  
   
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παροχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αρµοδιοτήτων που προβλέπει ο ανωτέρω νόµος και η 
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να προσαρµοστούν στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού.  
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5. Ενηµέρωση των µετόχων σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών. 
 
Η από 5/4/2005 Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει ετήσιο πρόγραµµα απόκτησης  ιδίων µετοχών, µε ανώτατη τιµή €27,09 και κατώτατη τιµή 
€5 ανά µετοχή, µέχρι του συνολικού αριθµού που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των µετοχών της (περίπου 15.700.000 µετοχές. Η 
εφαρµογή του προγράµµατος αυτού ξεκίνησε την 18/4/2005.  
 
Κατά το διάστηµα από τις 18/4/2005 έως και τις 26/9/2005, πραγµατοποιήθηκαν αγορές 1.961.990 ιδίων µετοχών, και πωλήσεις 300.000 
ιδίων µετοχών. Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που κατείχε η Τράπεζα την 26.9.2005 ανερχόταν σε 2.027.519 µετοχές, που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,65% του µετοχικού κεφαλαίου της. 
 
Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι µέτοχοι θα ενηµερωθούν για τον συνολικό αριθµό, την ανώτατη, κατώτατη και µέση τιµή 
αγοράς ιδίων µετοχών κατά το χρονικό διάστηµα από 18/4/2005 έως και 17/10/2005. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση καταλόγου πωλητών 
από τους οποίους αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
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ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 
Οι µέτοχοι που δεν επιθυµούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να ασκήσουν τα µετοχικά τους δικαιώµατα και να ψηφίσουν 
(βλ. παράρτηµα 1 & 2) µέσω πληρεξουσίου (βλ. παράρτηµα 3). 
 
 
Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία για τα θέµατα 1,2 και 4, θα αναβληθεί η συζήτηση επί όλων των 
θεµάτων, και η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 31/10/2005, στο Ξενοδοχείο «Αµαλία», 
Σύνταγµα, στις 10 π.µ. Σχετική Πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στον τύπο και θα είναι στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.eurobank.gr.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
ΠΩΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ  

ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε µετοχή δίνει 
δικαίωµα µιας ψήφου. 
 
Για να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι, πρέπει να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους – µέσω του Χειριστή τους στο 
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.) µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τµήµα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση 
∆έσµευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. 
 
Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 
(και της τυχόν µετ΄αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης) 

  ΜΟΝΟ 
ΟΧΙ 

ΓΙΑ 
ΑΠΟΧΗ 

 
ΘΕΜΑ 1ο: 

 
Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. µε την εταιρεία «ΠΡΟΟ∆ΟΣ  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Ε.», µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συµβάσεως 
Συγχωνεύσεως. 
 

  

 
ΘΕΜΑ 2ο: 

 
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαµβανοµένης αυξήσεως µε 
κεφαλαιοποίηση για λόγους στρογγυλοποίησης και µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, και 
αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 
 

  

 
ΘΕΜΑ 3ο: 

 
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως 
υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992, και 
αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 
 

  

 
ΘΕΜΑ 4ο: 

 
Τροποποίηση του καταστατικού, µε σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και την 
παροχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αρµοδιότητας για έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τον νόµο 
αυτό. 
 

  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑ∆ΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005  
Ο υπογράφων Mέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος Μετόχου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία 
∆ιεύθυνση / Έδρα 
Αριθ. Τηλεφώνου 
Αριθµός Μετοχών 
Αριθµός µερίδας ΣΑΤ 
Αριθµός λογαριασµού αξιών 
Χειριστής 

 
µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την (2) 

□ 
 
κ. Ξενοφώντα Νικήτα, ή σε περίπτωση κωλύµατος, τον  
κ. Νικόλαο Νανόπουλο, ή σε περίπτωση κωλύµατος, τον 
κ. Νικόλαο Καραµούζη, ή σε περίπτωση κωλύµατος, τον 
κ. Βύρωνα Μπαλλή 

□ 
 
κ. ………………………………………………………………, ή σε περίπτωση κωλύµατος, τον / την 
κ. …………………………………………………….………… 

να µε αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει για λογαριασµό µου, για .................................. µετοχές της 
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., των οποίων είµαι κύριος ή έχω νόµιµο δικαίωµα ψήφου, επί των 
θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, 
που θα συνέλθει την 18η Οκτωβρίου 2005, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 
«Αµαλία», (Λεωφ. Αµαλίας αριθ. 10, Σύνταγµα) ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά διακοπή ή αναβολή  
κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως (3): 
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 □ □ □ 
ή:  
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης (συνοπτική περιγραφή 4) ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
1. Συγχώνευση της Τράπεζας µε την εταιρεία «ΠΡΟΟ∆ΟΣ  - 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Ε.»  □ □ □ 
2. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης, έκδοση νέων 

µετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. □ □ □ 
3. Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων της Τράπεζας, αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 

□ □ □ 

4. Παροχή εξουσίας στο ∆.Σ. για την έκδοση οµολογιακών δανείων 
σύµφωνα µε τον ν.3156/2003. □ □ □ 

 
Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκοµαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το δηλώσω 
στους ανωτέρω πληρεξουσίους µου.  

 
Αθήνα, ......................... 2005 
     ______________________              ______________________ 

            (ονοµατεπώνυµο)                (υπογραφή) 
 

     ______________________              ______________________ 
            (ονοµατεπώνυµο)                (υπογραφή) 

 
                                                           

2 Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα  την επιλογή σας. 
3 Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα  την ψήφο σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες, το 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο θα ψηφίσει κατά την κρίση του 
4 Συνοπτική περιγραφή θεµάτων Ηµερησίας ∆ιάταξης της Πρόσκλησης, που δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
& ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 27/9/05, και βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).  


