ΠPAKT|Ko
THΣ AYτoKΛHτHΣ EKTAκτHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ τΩN MEτoxΩN

τηζ Avιi,vυμηs Eτα|ρiαζ με την επωvUμiα <τPAΠEzA ΠΛHPoΦoP|ΩΝ & ΠEPIExoMENoY
ANΩNYMιΙ EτA|PIA ΠAPoXHΣ YnHPEΣ|ΩN ΠΛHPoΦoP|κHΣ & EΠ|KoINΩNlΩND
κα. τo δ|ακotτ|κ6 τiτλo (DB-DAτABANκΣ

ΣUvεδoiασn τn( 22α( ιouλioυ 2ο22
Στην Aθηνα' σημερα την 22 |oυλioυ 2022' ημt.ρq nαρασκεUη Kα| ωρα 11,00 πμ,' σUvηλΘαv σε
αUτ6Kλητη,EκταKτη Γεv|κη ΣUvελεUση 6λoI ol μeτoxo| τηζ AvΦνUμηζ Eτα,ρiαζ με τηv ετωvUμio τηζ

AvωvUμηζ Eτα|ρΙαζ με τηv επωνUμiα <τPAΠEzA ΠΛHPoΦoPtΩN & ΠEP|ExoMENoY
AΝΩNYMH EτA|P|A ΠAPoxHΣ YΠ}|PEΣ|ΩN ΠΛHPoΦoP|KHΣ & EΠ|KoINΩN|ΩN,, Kα| τo
δtαKρ|τ|K6 τiτλo (DB.DAτABANK), στα γρoφεiα τηζ iδραζ τηζ Eτα|ρiαζ, πoυ βρiσκovτα| ετi τηζ
oδoι Σκ|dθou αρ,

147, εκπρoσωτo0vτεζ oλ6Kληρo τo μετoχ|κ6 Kεφαλα|o τηξ Eτο!ρiαζ,

H παρo0σα Γεv|κi ΣUv.λεUση σUvεKληθη ν6μ|μα, εφ6σov, σ0μφωνα με τo dρθρo 1,I9 παρ,3 τoU
N,4548/20,18 6τωζ τρoπoπo|ηθηKε Kα| σUμπληρωΘηKε κα| |σΧι]ε|' δεν απα|τεiτα| πρ6σκληση γ|α
'
τη σιγκληση Γεv|Kηζ ΣυνελεUσηζ σε περiπτωση πoU παρiστσvτο| η αντ|πρoσωπειovτα| σε αUτη
μετoχo| τroυ εκπρoσωπoov τo σ0νoλo τoU καταβεβλημ.vou μετox|Koo KεφαλαioU κα| κovεiζ σπo
αUτoι]ζ δεv αvτ|λ.γε| στηv τραγματoπoiηση τηζ Kα| στη ληψη απoφdσεων,

o

Πρ6εδρoζ τoU Δ|o|Kητ|κo0 ΣUμβoUλioU τηζ Eτα|ρiαζ K, Γεωργ|oξ Θαv6πouλoζ' τρoεδρευων
.Eκτακτηζ
Γεv|κηζ ΣUv.λεUσηζ, πρoσ.λαβε ωζ πρoσωρ|v6 Γραμματ.α
πρoσωρ|νd τηζ ταρoι]σαζ
απ6 τoUζ ταρ|σταμεvouζ τov κ. Σωτηρdκη Β.λo.

AKoλo0θωζ' o κ, Πρ6εδρoζ αν6γνωσε τov (ΠivαKα) τωv κ,κ, |ν]ετ6Χωv Kαl αvτ|τρoσujπωv τoUζ
πoU δ|κα|o,ντα| vα μετασΧouv στηv παρoι:,σα

.Eκτακτη

ΓεviKη ΣUνdλεUση,

Π|ΝAKAΣ
των κ,κ, Mετ6Xωv τoU .xouv δ!Kαiωμα να σUμμεTdσχouv Kα! να ψηφiσoυv στηv
αυτ6Kλητη

,EKτακτη

Aρ|θμι'ζ

|viτoxos

ΓEΩPΓloΣ ΘANoΠoY^oΣ,

Γεv|Kη ΣUvελεUση Tηζ 22αζ |o|!^ioυ 2022'

κdτoIKoζ

Aρ|θμ6ζ ψι1φωv

10.771.210

10.771.210

108.800

108.800

10.880.010

'10.880.010

ΓoλατσioU' oδ6ζ Σκ]dΘοU αρ 138

ΔΩPoΘEA ΘAΝoΠoYΛoY,

KdτoLκoζ

Aθηvωv οδ6ζ |\Ιαρκoρd αρ,24

ΣYΝoΛo

EUρεθησαv παρ6ντεζ αμφ6τερoI o| μετoxo| τηζ ετα|ρiαζ' ητo|,

AUτoπρoσωπωζ

1.

o κ, Γε6ργιoζ oαν6πoυλos' o oτoioζ παρiστατα| αUτoπρoσωπωζ,

2.

η K,

Διυρoθεα Θαvoπoολoυ, η oπoiα παρiστατα| αUτoπρoσωτωξ,

ol oτoio| αvτ|πρoσωπεl]ouv τo σι]voλo τoU μετoχ]κoι κεφαλαiou τηξ Eτα|ρiαζ-

Kατ6πIV αUToo

η

Γεv|Kη ΣUvελεUση'

ωζ voμiμωζ

σUvεδρ|dζouσα, oμ6φωvα, εKλ.γε| oρ|στ|K6

Πρ6εδρo αUτηζ τov κ. Θαv6ττoυλo Γε(bργ|o Kσ| oρ|στ|K6 Γραμματ6α τov κ. Σωτηρdκη B€λo'

oπoioζ Θα εKτελ6σε|

o

o

Kα| Xρ6η ψηφoλεKτη,

K, Πρ6εδρoζ τηζ Γεv|Kηζ ΣUv.λεUσηζ Kατελαβε στη σUv.χε|α τηv εδρα τoU Πρoεδρou αUτηζ Kα|

δηλωσε 6τ| υτdρXε| ν6μ|μη απαρτiα πρoζ σUζητηση τoU μ6νoU θεματoζ τηζ Hμερησ|αζ Διdταξηζ,
εφ6σov στη ΓεVΙKη ΣUν6λεUση ταρεUρΙσKετα| τo σ0voλo τωv μετ6xων τηζ Eτα|ρiαζ πoU

εκπρoσωπεiτo σ0voλo τoU καταβεβλημεvou μετoΧ|κoυ KεφαλαioU τηζ,
AκoλoUθωζ' η

,Eκτακτη

Γεν|κη ΣUv.λεUση αρΧ|σε τ|ζ εργασiεζ τηξ Kα| ε|σηλθε στη σUζητηση τoU

μ6vou Θeμoτoζ τηζ Hμερησ|αζ Δ|αταξηζ

,

'.Mεiι,ση τoU μετox|κoι] κεφαλαiou.,.
Λαμβαvωv τo λ6γ0 o Πρ6εδρoζ τηζ Γεν|Kηζ ΣUv6λεUσηζ K, Θαv6ττouλoζ ΓεΦργtoξ, τρoτεiνε|

τη

με1ωση τoυ μετoX|κo0 KεφαλαioU τηζ Eτα|ρiαζ γjα τov σKoπ6 τηζ βελτiωσηζ τηζ απoδoτ|K6τηταζ τωv

τηζ Eτα|ρiαζ' με τρoπoπoiηση τoU περi μετoχ|κo0 KεφαλαioU dρθρoU τoυ
Kαταστατ|Koι τηζ, H εv λoγω μεiωση πρoτεivεταl vα πραγματoτo1ηΘεΙ κoτα πoσo τρ|ωv
εκατoμμUρiωv εξακoσiωv σαρdvτq oκτ(b xtλ|ιiδωv εw|ακoσiωv εξηvτα εv6ζ εUριi, κα|
|δΙωv κεφαλαiων

εvεvηvτα τεσσdρωv λεrττ6v (3.648,961,94 €)' με δ|αγραφη μετoΧdjv,
Mε τηv oλoKληρωση τηζ μεΙωσηζ ΤoU μετoxlKo0 Kεφαλσioυ τo μετoX|κ6 κεφdλα|o Τηζ Eτα|ρiαζ θα
αv.λθε| στo τoσ6 τωv πεvηvτα xΛ|dδωv δ|ακoσiωv σαρdvτq εv6ζ εUρ(b κq| ττεvηvτα iξ|
λετrτ6v (50.24,I,46€) δ|α|ρoι:lμεvo σε εκατ6v σαρdvτα επτd x|λ|dδωv ετΙτακoσiι,v εξivτα εwεα
(147.769) oνoμαστ|κdjv μετoΧωv' ovoμαστ|κηζ αξiαζ 0'34 € η KαΘεμΙα,
Kατ6π|ν των αvωτ.ρω,

η Γεν|Kη ΣUνελεUση των

μεT6Xωv τηζ Eτα|ρiαζ εγKρivε| oμ6φωvα τηv

αvωτ.ρω ε|σηγηση κα| απoφoσiζε| τηv μεiωση τoυ μετoXIKoi KεφαλαΙoU τηζ Eτα|ρΙαζ, γ|α
σκoπ6 τηζ βελτiωσηζ τηζ απoδoτ|K6τηταζ τωv lδiωv Kεφαλαiωv τηζ Eτα|ρiαζ, με τρoπoτoiηση

τoU

περiμετoχ!κoι] Kεφαλαiou αρθρoU τoU KαTασταT|κo0 τηζ,

H εv λ6γω μεiωση Θα τραγματoπolηθεi κατd πoσ6 τρtd,v εκατoμμUρiωv εξακoσiωv σαρdvτα
oκτω x|λ|dδωv εw|ακoσiωv εξηvτα εv6ζ εUρΦ κα| εvεvηvτα τεσσiiρωv λετττΦv (3,648-96,I,94
€), με δ|αγραφη μετoxωv.

μεiωσηζ τoU μετoΧ|Koi κεφαλαiou τo μετoΧ|K6 κεφαλα|o τηζ Eτα|ρiαζ θα
αv.λθε| στo τoσ6 τωv ττεvηvτα χ|λtdδα,v δ|ακoσiιυv σαριivτα εv6ζ εUρd, κα| σαρlivτα iξt
λεπτ6v (50.24,1'46€) δ|α|ρoι]μεvo σε εκατ6v σαρdvτα επτd x|λ|6δα,v εττ'ακoσiιυv εξηvτα εwiα
NΙε τηv oλoκληρωση τηs

(,147.769) ovoμαστ|κωv μετoXι,ν' ovoμαστ|Kηζ αξiαζ τρIαvτα τεσσαρωv λεπτωv 0'34 € εκαστη,

AκoλoUθωζ' η Γεv|κη ΣUvιlλεUση τωv μετ6Χων τηζ Eτα|ρiαζ απoφασiζε|' oμ6φωvo κo| πoμψηφεi, τη
σιμφωvα με τηv παραπdvω απ6φαση' τρoπoπoiηση τoU αρθρoυ 5 ToU Kαταστατ|Koo τηζ Eτα|ρiαζ,
τo

oτoio απ6 τoιδε

Kα| στo

εξ(ζ θα

εΧε|

ωζ αKoλoι]θωζ:

(APΘPo

5

,Τo μετox|K6 Kεφαλα|o τηζ Eτα|ρiqζ αν6ρXετα| στo πoσ6 των στo πoσ6 των πεvηvτα χ|λldδιυv
δ|ακoσ.ωv σαρlivτα εv6ξ εUρω κα| σαρlivτα εξl λεπτΦv (50 '241'46€\ δ|οIρouμεvo σε εκατ6
1

σqριivτα ετττιi x|λtdδωv ετττακoσiωv εξfvτα εwiα (,147,769) ovoμαστ|κεζ μετoΧεζ' ovoμαστ|κηζ
αξiαζ τρ|dvτα τεσσdρα,v λετττd,v 0,34 € εKdστηζ,
τo μετoX|K6 κεφdλα1o σxημqτiστηκε ωζ εξηζ:

τo

μετoX|K6 Kεφαλα|o τηζ Eτα|ρεiαζ oρiστηκε, σε τρ|αK6σ|εζ X|λ|αδεζ (300'000) εUρω Kα| δ|α|ρεiτα|

σε πεvτακ6σ|εζ X|λIdδεζ (500,000) μετoxdζ, oνoμαστ|κηζ αξiαζ καθε μiαζ εξηντα λεττωv (0,60
εUρω)' εΧεl δε KαταβληΘεi oλ6Kληρo ατ6 τoUζ |δρUτεζ τηζ Eτα|ρεiαζ,
-EκταKτηζ

Aκoλoιjθωζ' με απ6φαση τηζ απ6 06,1 1 ,2ο06
ΓεvIKηζ ΣUv.λευσηζ τωv |Mετ6Xωv τηζ
Eτα|ρiαζ' τo ωζ αvω εK τρ|αKoσiωv Χ|λIdδωV EUρω (300,00ο €) μετoX|K6 Kεφdλα|o τηζ Eτα|ρiαζ'
αUξiθηκε κατα τo πoσ6 τιυν τεσσdρωv εκατoμμUρΙωv τετραKoσiωv δωδεKα X|λ|dδωv δ.κα εξ| ΕUρω
(4'412'o16'o0 €)' ωζ αKoλoιΘωζ:

α)

Kατα τo πoσo 4'412'015'17 €,

λ6γω ε|σφoραζ τoU Kλdδoυ τραπεζαζ Πληρoφoρlωv

Kα]

ΠερiεΧoμ.νou' μ.σω Uπoδoμωv Πληρoφoρ|Kηζ Kα| Eτ|Ko|vωv|ωv τηζ AvωvUμηζ EταlρΙαg με
τnv ετωvuuΙα (|NTPAKo|M ANΩNYMH EτAΙP|A ΠAPoΧHΣ YΠHPEΣ|ΩΝ ΠΛHPoΦoP|KHΣ
KΑ| EΠ|KolNΩΝ|oΝ> Kσ| τo δ|ακρ

τ K6 τiτλo

"|ΝτRAcoλ/] |τ

SERV|CΕS"'

Kα|

πoσ6 0,83 € σε μετρητα,με τηv.κδoση 7,353,360 vθων ovoμαστ|κωv μετoX6ν. ovoμαστ|κηζ
αξiαζ 0,60 EUρω η KαΘεμiα.
β) Kατα

,EKτακτηζ

AKoλo0θωζ' με απ6φαση Iηs απo 12|712010
Γεv|Kηζ Συv.λεUσηζ τωv |Mετ6Xωv τηζ
Eτα|ρiαζ' τo ωζ αVω εK τεσσdρωv εκατoμμUρiωv επταKoσiων δωδεκα Χ|λ|αδων δεKα εξ| EUρω
(4'712.016 €) μετoX|K6 Kεφdλαro τηζ Eτα|ρiαζ, με|ωθηκε κατd τo πoσ6 τωv δ0o εκατoμμUρiωv
σαραvτα εv6ζ χlλ|αδωv oκτακoσiωv εβδoμηvτα τρ|Φν EUρdJ Kα| εξηντα λεπτΦv (2,041 ,873,60€),

Kατ6π|v τo0τou' τo μετox|K6 Kεφdλα|o τηζ Eτα|ρiαξ αv.ρxετα| σε δι,o εKατoμμιρ|α εξαK6σlεζ
εβδoμιivτα X|λ|dδεζ εκατov σαρdvτα δ,o EUρdJ Kα| σαρdvτα λεπτa Q'670.142'4o €) δIαlρo0μεvo σε
επτα εκατoμμιρ|α oKτακ6σ|εζ πεvηντα τρεiζ X|λ|dδεζ τρ]αK6σIεζ εξηvτα (7.853.36ο) ovoμαστ|κ6ζ
μετoΧ.ζ, ovoμαστiκηζ αξiαζ 0'34 € η καΘεμΙα.

,Eκτακτηζ
Γεν|Kηζ ΣUν6λεUσηζ τωv Mετ6Χων τηζ
AKoλo0θωζ' με απ6φαση τηζ απ6 15'10'2012
Eτα|ρiαζ, τo ωζ dvω εK δ0o εKατoμμUρiωv εξαK6σ|εζ εβδoμηvτα X|λldδων εKατ6v σαραvτα διo
(2'670.142'40 €) μετox1K6 Kεφαλαto αUξηθηKε Kατα πoσ6 επταKoσiων
EUρω Kα| σαραvτα
^επΙι;'ν
χ|λ|αδωv εvνlqKoσiωv εξ|,lvτσ EUρω (700,060,00€)'

διo εKατoμμυρiωv πενηvτo εW.α
X|λ|dδωv (2,059,000) νεωv ovoμαστlKιbν μετoΧωv' ovoμαστlKηζ αξiαζ τρ|αvTα τεσσdρωV λεπτωv
(0'34€) ανd μετoΧη, Kατ6π|v αUτoo τo μετoX|K6 Kεφdλσ|o Tηζ Eτσ|ρ[αζ αvερχετα| στo πoσo τωv
τρ|dJν εκατoμμUρiωv τρ|ακoσiων εβδoμηvτα χ|λ|dδωv δ|ακoσiωv δ0o EUρω κα| σαραvτα λεπτων
(3'370'2a2'4o€)

με τηv.Kδoση

δ|α1ρo0μεvo σε ενv|d εKατoμμιρ|α εvν|ακ6σ|εζ δdJδεκα Χ|λ|dδεζ τρ|αK6σ|εζ εξηvτα

(9,912'360) ovoμαστ|κεζ μετoχeζ' ovoμαστ|κηζ αξiαζ τρ|αντα τεσσdρωv λεπτι,ιv (0,34€) εKdoTη.
,EκταKτηζ
Γεv|Kηξ ΣUviλεUσηζ τι,ν Mετ6χωv τηζ
AKoλooΘωζ, με απ6φαση τηζ απo 06,12,2013
Eτα|ρiαζ, τo ωζ dvω εK τρ|ωv εKαΤoμμUρiωv τρ|ακoσiωv εβδoμηvτα X|λΙαδων δ|ακoσiωv διo Eυρω
(3'370'202,40€) μετoΧ|K6 κεφαλα|o αUξηθηKε Kατd πoσo τρ|ακoσiωv εiκoσ|
Kα| σαραvτα
^επτι7ν

εWι.α X|λ|dδωv εv6ζ EUρω (329,001,00€),
Χ|λ|αδων

με τηv

εKδoση εW|αKoσiωv εξηντα εττd
εξαKoσiωv πεvηντα (967,650) ν6ωv ovoμαστ|Kdjν μετoχωv' ovoμαστ|Kηζ αξiαζ τρ|dvτα

qvα μετoxΙi, Kατ6τ|v αUτoι τo μετoχΙK6 κεφdλα|o τηζ Eτα|ρΙαζ ανερXεταl
στo τoσ6 Tωv τρ|ωv εKαToμμUρiωv εξακoσiωv ενεvηντα εW6α x|λ|αδωv δ|αKoσiωv τρIωv EUρω Kα|
τεσσdρωv λεπτωv (ο'34€)

δ|α|ρoιμεvo σε δiκα εKατoμμ0ρ|α oκταK6σ|εζ oγδ6vτα XIλ|dδεζ
δι.Kα (1ο,880,010) ovoμαστ|κεζ μετoXεζ' ovoμαστ|Kηζ αξiαζ τρ|αvτα Tεσσαρωv λεττΦv (0'34€)
σαρdvτα λεπΤωv (3,699.203'40€)
εκαστη,

.Eκτακτηζ

Γεv|Kηζ ΣUνθλεUσηζ των Mετ6Xωv τηζ
AκoλoιΘωζ, με απ6φαση 1ηζ oτa 22'07 '2022
Eτα|ρiαζ, τo ωζ αvω εκ τρ1ωv εKατoμμUρiων εξακoσiωv εvενηvτα εvνεα Χ|λ|dδωv δ|ακoσiωv τρ|ωv
ΕUρω Kα| σαραvτα λεπτι;Jν (3,699.203,40€) μετoΧ|K6 Kεφdλα|o μεIωθηKε κατd π0σ6 τρ]ωv
εKατoμμUρiωv εξαKoσiωv σαραvτα oKΤω χ|λ|αδωv εvνlακoσiωv εξηVτα εv6ζ εUρω Kα| εvεvηντα

τεσσdρωv λεπτωv (3.648,961,94 €), με δ|σγραφη δι.κα εκατoμμUρiωv εττακoσiωv τρIdvτα διo
Χ|λ|αδων δ|αKoσiωv σαρdvτα εv6ζ (1o'732'241) μετoXdJν,Kατ6π|v αUτo0 τo μετoΧIKδ Kεφdλαιo τηζ
Eτα|ρiαζ αv.ρXετα| στo τoσ6 Tωv στo πoσ6 τωv πεvηντα Χ|λ|dδωv δ|αKoσiων σoρdvτo εvoζ εUριι
Kα] σαρdvτα 6ξ| λεπτων (50'241'46€) δ|α|ρoιμεvo σε εKατ6 σαρdvτα εττd χ|λ|dδωv επταKoσιωv
εξηντα εVv.q (147,769) ovoμαστlκων μετoΧιbν, ovoμαστ|Kηζ αξiαζ τρ|dvτα τεσσdρων λεπτωv 0'34 €
εKdστηζ,

Tελoζ, η Γεv|κη ΣυvελεUση των μετ6Xωv τηζ Eτα|ρiαζ' oμ6φωvα κα| παμψηφεΙ, εξouσ|oδoτεi τo
Δ|o|κητIκ6 ΣUμβo0λIo vα πρoβεi σε 6λεζ τ|ζ απαραiτητεζ εv.ρYε|εζ γ|α τηv Uλoπoiηση των ανωτερω
απoφασεωv,Mετα τη ληψη τωv τlo παvω απoφαoεωv, επε|δli δεν Uπdρxε| dλλo Θεμα γ|α σUζητηση
κα| καv.vαζ απ6 τoUζ παρ|σταμενoUζ δεv.χε| vo πρoσΘεσε| κdτ| στα π|o πdvω, o Πρ6εδρoζ τηξ
ΓεvlKηζ ΣUvελεUσηζ κηρUξε τη λ0ση τηζ Συvεδρ1ασηζ,

τHΣ Γ.Σ.

oANoΠoY

Σ ΓΕΩPΓ|oΣ

o ΓPAMMAτ

