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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Η  Marfin  CLR  Public  Co  Ltd  (η  «Εταιρεία»)  ανακοινώνει  ότι  την  23/06/2011 
πραγματοποιήθηκε  η  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  Εταιρείας,  με  τη 
συμμετοχή  αυτοπροσώπως  ή  δι’  αντιπροσώπου  μετόχων  που  εκπροσωπούσαν 
ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.   Κατά την εν λόγω Συνέλευση 
συζητήθηκαν  και  ελήφθησαν  αποφάσεις  επί  του  συνόλου  των  θεμάτων  της 
Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως: 

1. Εξετάσθηκαν  και  εγκρίθηκαν  ομόφωνα  η  Έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
(περιλαμβανομένης  της  Έκθεσης  Εταιρικής  Διακυβέρνησης),  καθώς  και  οι 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 
2010. 

2. Επανεκλέγηκαν ομόφωνα ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ  Κλεάνθης 
Χανδριώτης, Μιχάλης Χατζήκυριακος και Οδυσσέας Χριστοδούλου, οι οποίοι είχαν 
αποχωρήσει εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.  

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα  ως νέο Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Ανδρεάδη, Γενικό Διευθυντή της Επενδυτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος. 

3. Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  ετήσια  αμοιβή  των  Μη  Εκτελεστικών  Μελών  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία  καθορίσθηκε  σε  Ευρώ  3.000  έκαστος  και  η 
Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας. 

4. Επαναδιορίσθηκαν ομόφωνα οι PricewaterhouseCoopers Limited  ως Ελεγκτές της 
Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή 
τους. 

 
 
 



Η  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  ενημερώθηκε  επίσης  για  την  παραίτηση  του  κ. 
Ηρακλή  Κουνάδη  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  λόγω  αυξημένων 
επαγγελματικών  υποχρεώσεων,  μετά  τον  πρόσφατο  διορισμό  του  στη  θέση  του 
Country Manager των Δραστηριοτήτων του Ομίλου της Marfin Popular Bank Public Co 
Ltd  στην  Ελλάδα.    Η  Εταιρεία  ευχαριστεί  τον  κ.  Κουνάδη  για  τις  υπηρεσίες  που 
πρόσφερε στην Εταιρεία και την άριστη συνεργασία. 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Η Marfin CLR Public Co Ltd ανακοινώνει επίσης ότι την 23/06/2011 πραγματοποιήθηκε 
Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  Εταιρείας,  με  τη  συμμετοχή 
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.   Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και 
ελήφθησαν  αποφάσεις  επί  του  συνόλου  των  θεμάτων  της  Ημερήσιας  Διάταξης  ως 
ακολούθως: 
 
Ειδικό Ψήφισμα 1 
 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  όπως  ο  Κανονισμός  116  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας 
αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 116: 
 
«116.  Οι  Σύμβουλοι  όταν  αποφασίζουν  την  καταβολή  ενδιάμεσων  μερισμάτων,  ή  η 
γενική συνέλευση όταν αποφασίζει την καταβολή οποιουδήποτε άλλου μερίσματος ή 
φιλοδωρήματος,  δύνανται  να  καθορίζουν  ότι  κάθε  τέτοια  καταβολή  ενδιάμεσου 
μερίσματος,  μερίσματος  ή φιλοδωρήματος, ως  θα  είναι  η  περίπτωση,  να  γίνεται  εν 
όλω  ή  εν  μέρει  με  τη  διανομή  ορισμένου  ενεργητικού  και  ειδικότερα,  αλλά  χωρίς 
περιορισμό  της  γενικότητας  που  προαναφέρεται,  μετοχών,  χρεωστικών  ομολόγων, 
τίτλων  ομολογιακού  δανείου  εκδοτών  άλλων  από  την  Εταιρεία  ή  άλλων  τίτλων  ή 
αξιών  κάθε  μορφής,  ή  σε  οποιαδήποτε  μια  ή  περισσότερες  από  τις  μορφές  αυτές. 
Όπου  προκύπτει  δυσχέρεια  σε  τέτοια  διανομή,  οι  Σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  τη 
διευθετούν  κατά  την  κρίση  τους,  και  ειδικότερα  θα  μπορούν  να  εκδίδουν 
πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη 
διανομή ενεργητικού ή μέρους αυτού, ή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και 
να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο 
πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών και 
να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι 
Σύμβουλοι θεωρούν ορθό.» 
 
Ειδικό Ψήφισμα 2 



 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  όπως  ο  Κανονισμός  123  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας 
αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 123: 
 
«123.  Αντίγραφα  των  εγγράφων  που  πρέπει  να  τίθενται  ενώπιον  της  Εταιρείας  σε 
γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε Μέλος, 
κάτοχο  χρεωστικών  ομολόγων  της  Εταιρείας  και  σε  κάθε  πρόσωπο  που  είναι 
εγγεγραμμένο  δυνάμει  του  Κανονισμού  36,  είτε  σε  έντυπη  είτε  σε  ηλεκτρονική 
μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την 
ημερομηνία  της  γενικής  συνέλευσης.  Στην  ειδοποίηση  σύγκλησης    της  γενικής 
συνέλευσης,  θα γίνεται μνεία ως προς  τον  τόπο και  τρόπο διάθεσης  των εγγράφων 
αυτών. 
 
Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία 
θα  έχει  διαθέσιμα  προς  διανομή  στους  παρισταμένους  μετόχους  αντίγραφα  των 
εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 
για  τη  δημοσίευση  των  εγγράφων  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα 
της,  είτε  προς  οποιεσδήποτε  αρμόδιες  εποπτικές  αρχές,  καθώς  και  σε  μία  ή 
περισσότερες  οργανωμένες  αγορές,  στις  οποίες  έχουν  εισαχθεί  οι  μετοχές  ή  άλλοι 
τίτλοι της.» 
 
Ειδικό Ψήφισμα 3 
 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  όπως  ο  Κανονισμός  127  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας 
αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 127: 
 
«127. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία 
σ’ ένα Μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:  

(α)  Με  την  παράδοσή  της  προσωπικά  στην  εγγεγραμμένη  διεύθυνση  του  Μέλους 
όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση 
στο Μέλος, ή 

(β)  Με  την  αποστολή  της  με  το  ταχυδρομείο  προς  αυτό  ή  προς  την  εγγεγραμμένη 
διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται 
ότι  έγινε,  στην  περίπτωση  ειδοποίησης  για  γενική  συνέλευση,  κατά  την  εκπνοή 
εικοσιτεσσάρων  ωρών  μετά  την  ταχυδρόμηση  της  επιστολής  που  περιέχει  την 
ειδοποίηση  και  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  κατά  την  εκπνοή  του  συνηθισμένου 
χρόνου  που  χρειάζεται  για  την  παράδοση  επιστολών  μέσω  του  ταχυδρομείου, 



ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως 
απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή 

(γ)   Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και 
ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα 
που απεστάλη, ή 

(δ)   Με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  σε  ηλεκτρονική  διεύθυνση  που  θα  κοινοποιηθεί 
εγγράφως  από  το  Μέλος  και  ως  θα  είναι  καταχωρημένο  στο  Μητρώο  και  θα 
θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή 

(ε)   Μέσω  του  διαδικτύου  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  ή  στην  ιστοσελίδα  μίας  ή 
περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις  οποίες  έχουν  εισαχθεί  οι  μετοχές  της 
Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην  ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή 
σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Μέλος και θα θεωρείται 
ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.  

 
Νοείται  ότι  κάθε  Μέλος  έχει  την  υποχρέωση  να  ενημερώνει  την  Εταιρεία  για 
οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία  και η  Εταιρεία δεν  έχει  οποιαδήποτε 
ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιωνδήποτε στοιχείων του Μέλους. Νοείται 
ότι  ο  Κανονισμός  αυτός  δεν  θα  εκλαμβάνεται  ότι  επιβάλλει  την  αποστολή 
ειδοποίησης  ή  άλλων  εγγράφων  σε  οποιοδήποτε  πρόσωπο  που  η  διεύθυνση  ή  τα 
στοιχεία  που  αναφέρονται  στον  Κανονισμό  132  είναι  άγνωστα  στην  Εταιρεία  ή  σε 
περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της 
Εταιρείας.» 
 
Ειδικό Ψήφισμα 4 
 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  όπως  ο  Κανονισμός  129  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας 
αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 129: 
 
«129. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω 
του θανάτου ή  της πτώχευσης  ενός Μέλους μπορεί  να δίνεται από  την Εταιρεία με 
οποιονδήποτε  από  τους  τρόπους  που  αναφέρονται  στον  Κανονισμό  127 
απευθυνόμενη  προς  αυτούς  ονομαστικά,  ή  με  την  ιδιότητά  τους ως  αντιπροσώπων 
του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπων του Μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια 
περιγραφή,  στα  στοιχεία  (διεύθυνση,  αριθμό  τηλεομοιότυπου,  ηλεκτρονική 
διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που 
ισχυρίζονται  ότι  δικαιούνται  να  πάρουν  την  ειδοποίηση,  ή  (μέχρις  ότου 
γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή 
να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» 



 
Ειδικό Ψήφισμα 5 
 
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως 
ακολούθως: 

(α)  Η ονομαστική αξία  της μετοχής μειωθεί από Ευρώ 0,34  η  κάθε μία σε  Ευρώ 
0,2731.  

(β)  Το  ονομαστικό  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  μειωθεί  από  Ευρώ 
170.000.000  διαιρεμένο σε 500.000.000  συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
Ευρώ  0,34  η  κάθε  μία,  σε  Ευρώ  136.550.000  διαιρεμένο  σε  500.000.000 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,2731.  

(γ)  Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από Ευρώ 97.142.404,02 
διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η 
κάθε μία, σε Ευρώ 78.028.207,46 διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,2731. 

 
Η μείωση του ονομαστικού και εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από 
τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής είναι Ευρώ 19.114.196,56 και αποτελεί 
μέρος  του  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  το  οποίο  έχει  απολεσθεί  λόγω  ζημιών  που 
πραγματοποιήθηκαν  στο  παρελθόν  και  δεν  αντιπροσωπεύεται  από  διαθέσιμο 
ενεργητικό. 
 
Το  Ειδικό  Ψήφισμα  5  υπόκειται  στην  επικύρωση  του  Επαρχιακού  Δικαστηρίου 
Λευκωσίας. 
 
 
MARFIN CLR PUBLIC CO LTD 
 
 
 
Στέλιος Χατζηϊωσήφ 
Γραμματέας 
 
 

Λευκωσία, 24 Ιουνίου, 2011 














